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Příjmy:
Daně přijaté od Finančního úřadu F–M
Správní poplatky
Odvod výtěžku z VHP
Místní poplatky
Dotace od KÚ MSK
Dotace od KÚ MSK — účelová dotace na mzdy MŠ
Dotace účelová od Úřadu práce F–M na mzdy VPP
Příjmy od rodičů na provoz MŠ Pražmo
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu nebytových prostor
Příjmy z pronájmu v Rajmaneu a pečovatel. službu
Příjmy za poskytování služeb
Příjmy za prodej plynovodu — III. splátka
Příjmy za odpad rok 2003
Příjmy ze hřbitovních poplatků
Příjmy z úroků a dividend
Příjmy z prodeje pozemku
Příjmy za sankční platbu
Ost. nedaňové příjmy (kopírování, drobný prodej)
Vyúčtování Pastevnímu sdružení
Celkem příjmy za rok 2003

4 946 352,00 Kč
57 957,00 Kč
41 062,00 Kč
82 292,00 Kč
100 368,00 Kč
1 460 000,00 Kč
144 990,00 Kč
79 660,00 Kč
9 563,00 Kč
69 876,00 Kč
109 861,00 Kč
67 475,00 Kč
250 000,00 Kč
351 650,00 Kč
160 159,00 Kč
3 561,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
59 496,00 Kč
409,00 Kč
7 995 331,00 Kč

Výdaje:
Příspěvek na dopravu ČSAD
Místní komunikace oprava a zimní údržba
Odvod stočného Raškovicím a projekt kanalizace
Mateřská škola — dotace na mzdy
Mateřská škola — neinvestiční náklady
Příspěvek na žáky ZŠ Morávka a ZŠ Raškovice
Školní stravování — odstupné pomocné kuchařce
Provoz knihovny
Výdaje na kulturu
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Provoz hřbitova
Plynofikace — I. etapa
Odvoz odpadu a skládkovné
Péče o vzhled obce
Provoz Rajmanea
Pečovatelská služba
Sbor dobrovolných hasičů

127 500,00 Kč
124 698,00 Kč
421 321,00 Kč
1 460 000,00 Kč
566 903,00 Kč
830 249,00 Kč
17 948,00 Kč
56 944,00 Kč
16 428,00 Kč
5 344,00 Kč
65 712,00 Kč
173 187,00 Kč
250 000,00 Kč
434 586,00 Kč
44 430,00 Kč
154 118,00 Kč
105 383,00 Kč
179 318,00 Kč
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19. Zastupitelstvo obce
20. Vnitřní správa OÚ
— mzdy zaměstnanců a civilní služba
— sociální pojištění
— zdravotní pojištění
— pojištění majetku
— služby peněžních ústavů
— daně a penále
— úroky
— nákup výpočetní techniky
— ostatní provoz
21. Finanční vypořádání dotace za rok 2002
22. Členské příspěvky SMO a SOPM
23. Referendum — vstup do EU
Celkem výdaje za rok 2003
K těmto výdajům patří ještě splátky:
— úvěr u České spořitelny a. s. F–M
— půjčka od SFŽP
Celkové splátky za rok 2003

Hospodaření mateřské školy v roce
2003 — Zastupitelstvo obce projednalo
zprávu o hospodaření mateřské školy
v roce 2003 a schválilo vrácení hospodářského výsledku ve výši 35 652 Kč do
rozpočtu obce.
Veřejnoprávní smlouva s Obcí Dobrá — Zastupitelstvo obce schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí
Dobrá, která nahrazuje dosavadní
smlouvu o výkonu přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků.
Zásady pro poskytování peněžitých
darů občanským sdružením — Před-

452 380,00 Kč
459 629,00 Kč
159 956,00 Kč
15 824,00 Kč
20 719,00 Kč
70 251,00 Kč
208 385,00 Kč
30 601,00 Kč
433 187,00 Kč
6 609,00 Kč
7 722,00 Kč
7 723,00 Kč
7 427 269,00 Kč

200 000,00 Kč
462 852,00 Kč
662 852,00 Kč

Zůstatek na účtech k 31. 12. 2003
Zůstatek půjčky od SFŽP
Zůstatek úvěru u České spořitelny, a. s. F–M

Z jednání zastupitelstva
obce

509 975,00 Kč

235 955,00 Kč
392 000,00 Kč
1 377 148,00 Kč

seda sociálního a kulturního výboru
předložil návrh těchto zásad, podle nichž bude tříčlenná komise během roku
až do výše částky schválené v rozpočtu
rozhodovat o poskytování peněžitých
darů občanským sdružením. žadatel
musí v žádosti uvést svůj název, sídlo,
IČO, jméno statutárního zástupce,
bankovní spojení, účel použití peněžitého daru a předpokládanou výši celkových nákladů vynaložených na tento
účel a informace o členské základně
(celkový počet členů, procentický podíl
občanů Pražma).
Rozvoj obecní knihovny — Místostarosta navrhnul přestěhování obecní
knihovny do zasedací místnosti obec-
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ního úřadu, protože současné umístění
ve sklepních prostorách mateřské školy
je nevyhovující. Knihovna bude přestěhována v 1. pololetí tohoto roku. Počítá
se s rozšířením knihovních služeb zavedením více půjčovních dnů a přístupem k internetu.
Projednání dopisů Ing. Valase —
Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Valas,
CSc. požádal zastupitelstvo obce o projednání dvou dopisů ze 14. 3. 2004
a z 15. 3. 2004, které jsou adresovány
starostovi. Starosta na tyto dopisy odpoví v zákonné lhůtě.
Zvýšení poplatku za nájem hrobového místa — Starosta připravil v souladu
s usnesením zastupitelstva nový ceník
služeb poskytovaných na hřbitově,
v němž se zvyšuje poplatek za nájem
hrobového místa na 20 Kč za čtvereční
metr.

Psi a naše zodpovědnost
Již tradičně se na chodnících a ulicích
naší obce po zimním období společně
s roztávajícím sněhem objevují velmi
nevzhledné a odpuzující hromádky
různých barev a různé konzistence,
které na nich vytvořili toulaví psi a —
o co hůře — venčící se domácí miláčkové. Tímto příspěvkem bych velmi rád
upozornil ty občany, kterých se tento
problém týká, na skutečnost, že i oni
mohou čas od času do něčeho takového šlápnout, i jejich děti si mohou s něčím takovým hrát, případně nakazit se
vážnou chorobou.
Při tom existují velmi jednoduchá řešení, jak čistotu na našich ulicích
v tomto směru udržovat, stačí pouze to,
aby „pán“ svého psa při venčení trochu
více hlídal, případně s ním poodešel
dále od vchodu domu, čí od chodníku,
hřiště a podobně. Pokud psa neuhlídá,
je nutno po něm výkaly uklidit. Rovněž
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bych chtěl upozornit na to, že v opačném případě, pokud dojde ke znečištění veřejného prostranství, je majitel psa
za jeho počínání zodpovědný a dopouští se přestupku. Jistě mi teď může
spousta lidí namítnout, že takovýto
přestupek je nepostižitelný, nenechte
se však mýlit, je stále více a více občanů, kterým se takovéto znečišťování
nelíbí, a přistižení při činu pak může
být jednodušší.
Dalším problémem jsou volně pobíhající psi, jak ti bez majitelů, tak ti, které si majitel příliš nehlídá. Upozorňuji
všechny majitele na skutečnost, že volně pobíhající psi budou během roku
specializovanou firmou v nepravidelných intervalech odchytáváni. V případě, že bude majitel odchyceného psa
zjištěn, bude mu uložena pokuta a uhradí dobu pobytu svého miláčka v odchytovém zařízení. Tímto připomínám, že
každý majitel by si svého psa měl řádně
zabezpečit a měl by svému psovi zakoupit vhodný obojek s vodítkem a náhubkem a nespoléhat na to, že právě ten
jeho pes je natolik vychovaný a vycvičený, že nemůže nikdy nikomu ublížit
a svou přítomností nikoho neobtěžovat.
Pokusme se pro tyto problémy společně nacházet možná řešení vedoucí
ke spokojenosti nás všech, jistě pak nebude důvod dále zvyšovat poplatky ze
psů. Ten, kdo je majitelem jakéhokoliv
zvířete, musí mít na zřeteli, že kromě
radosti mu tento mazlíček přináší i velkou zodpovědnost. Závěrem chci říci,
že těm chovatelům, kterých se předchozí řádky netýkají, jménem všech
občanů děkuji.
Marek Kaniok DiS.

Sběr železného šrotu
proběhne
v sobotu 24. 4. 2004 od 8 hodin.
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Samostatně hospodařící
rolníci
Dne 1. 5. 2004 vstupuje v platnost
usnesení Poslanecké sněmovny č.
85/2004 Sb., kterým se mění zákon č.
252/1997 Sb., o zemědělství. Tímto
dnem přechází evidence samostatně
hospodařících rolníků pod Živnostenský úřad ve Frýdku–Místku.
Osoba provozující ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona zemědělskou
výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb.,
o soukromém podnikání občanů, ve
znění dalších právních předpisů, se považuje za zemědělského podnikatele
podle tohoto zákona, pokud se ve lhůtě do 1 roku (tj. do 30. 4. 2005) zaeviduje na příslušném obecním úřadě obce
s rozšířenou působností (tj. Živnostenském úřadě ve Frýdku–Místku). Nesplní-li tato osoba povinnost zaevidovat se ve stanovené lhůtě, oprávnění
k provozování těchto činností zaniká.

Dvacet let
Mateřské školy v Pražmě
Vážení čtenáři, je to už celých dvacet
let, které uplynuly od otevření nové budovy mateřské školy v Pražmě. Rádi bychom připomněli nejdůležitější události, předcházející tomuto datu,
a vzpomněli všechny, kteří v mateřské
škole naší obce působili.
O historii školství na Pražmě jste se
mohli dočíst v publikaci „Pražmo historie i současnost“ od M. Honešové a kol.
Historie nové budovy začala dnem 3.
ledna 1984 slavnostním přestřižením
pásky, které provedl tehdejší vedoucí
školského odboru Frýdek–Místek pan
Josef Krupař. Slavnostního aktu se zúčastnili pozvaní hosté i občané z obce
Pražmo. Budova byla postavena na základě požadavku Lesního závodu Frý-
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dek–Místek, Pražské akumulátorky
a Slezanu v Raškovicích. Stavba byla finančně hrazena ze sdružených prostředků těchto závodů.
V Kronice MŠ je zaznamenáno: „Největší zásluhu na stavbě měl tehdejší
místopředseda MNV Rudolf Zatloukal,
který byl velmi obětavý a se zájmem se
staral o zdárný průběh všech prací.
Stavbyvedoucí byl zaměstnanec LZ pan
Nykš. Občané z Pražma odpracovali
brigádnicky bezplatně 34 900 hod.“ Tolik citace z Kroniky MŠ.
Mateřská škola byla v roce 1984 předána Severomoravským státním lesům
a dostala název Závodní mateřská škola Pražmo Severomoravských státních
lesů.
Dne 3. ledna 1984 bylo do MŠ zapsáno 55 dětí, o které se staraly 3 učitelky
a paní ředitelka Drahomíra Němcová.
Paní ředitelka Drahomíra Němcová po
38 leté práci ve školství odešla v srpnu
1985 do důchodu. Do funkce ředitelky
byla jmenována Radmila Králová, která
působila i ve „staré“ MŠ na Pražmě —
v dnešním Domě s pečovatelskou službou. Za paní D. Němcovou nastoupila
paní Jaroslava Velčovská, která učila na
MŠ v Nošovicích a je v naší školce stále.
Paní učitelka Marie Dostálová byla učitelkou v MŠ do roku 1990, kdy přestoupila na mateřskou školu na Morávku.
Paní učitelka Zdeňka Hermanová nastoupila do školky jako začínající učitelka a je na MŠ stále. V listopadu roku
2000 posílila kolektiv učitelek paní Lucie Pánková a je v MŠ stále.
Postupně se ve dvou třídách vystřídaly v těchto letech ještě další učitelky.
Možná si někdo vzpomene na p. učitelku Bortlíčkovou, Chlopčíkovou, Blechovou nebo R. Kohutovou, V. Perutíkovou, L. Tvrdou, D. Pospěchovou,
A. Hrůzkovou, D. Čermákovou, J. Májkovou či H. Rudinskou.
Kolektiv mateřské školy tvoří i provozní pracovníci. Školnice Jana Paško-
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vá přešla ze „staré“ MŠ na Pražmě a je
ve školce i nyní.Po otevření nové MŠ
byla přijata na úklid paní Anna Šimeková a k zajišťování dovážení stravy z MŠ
Raškovic pomocná kuchařka paní Anna Hovancová. V provozu se vystřídaly
třeba jen na zástup ještě další pracovnice — např. E. Huvarová, V. Nováková,
J. Fluksová, L. Felcmanová, V. Brantálová.
Po zřízení školní kuchyně k 1. 4. 1995
se kolektiv školy rozšířil o kuchařku paní Hertu Kavkovou, od ledna 1996 o pomocnici v kuchyni paní Zdeňku Brantálovou a vedoucí školní jídelny paní
Ing. Marii Víchovou. V roce 1996 byla
přijata kuchařka paní Lenka Řehulová,
která je v MŠ dosud. Za vedoucí ŠJ byla
v tomtéž roce přijata paní Pavla Lišková
a v roce 1998 po ní nastoupila paní Darina Kaňoková, která je vedoucí ŠJ i nyní.
V období 20 let se ve školní kuchyni
vystřídaly i další pracovnice např. paní
A. Korbášová, J. Paluříková, K. Moškořová, Z. Štipská, M. Foldynová, V. Šokalová, Kohutová, a K. Müllerová.
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Před 20 lety byla budova MŠ připravena pro 60 dětí, ale zbývalo provést terénní úpravy a chyběla školní zahrada.
Pozemek kolem školky byl po stavebních pracích ve velmi špatném stavu.
Ve vzájemné spolupráci s Lesním závodem Frýdek–Místek, Svazáckou organizací LZ Frýdek–Místek a za obrovského
přispění rodičů dětí byla vybudována
školní zahrada s množstvím keřů
a stromů včetně dřevěného vybavení
pro vzdělávání a hry dětí i jejich sportovní vyžití. Budování školní zahrady
bylo náročné a vlastně nikdy nebylo
ukončeno. Každý rok je potřeba provést
opravy a údržby nebo i vybudovat celé
vybavení, či doplnit novým zahradním
prvkem. To nemusíme vykládat těm,
kteří mají zahradu, kolik práce si vyžádá udržování zeleně. V roce 1987 jsme
byli v soutěži o nejestetičtější zahradu
vyhlášenou odborem školství Frýdek–Místek odměněni a vyhodnoceni
jako nejlepší v okrese. To nás potěšilo.
Mrzí nás však, že se stává i to, že nám
zahradu navštěvují zloději a vandalové.
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Ničí to, co rodiče pro své děti vybudovali a čemu věnovali svůj čas a mnohdy
i své peníze.
Události v našem státě po roce 1989
měly vliv na další osud budovy mateřské školy. Dosavadní provozovatel —
Lesní závod Frýdek–Místek a později
akciová společnost Lesy Frýdek–Místek
— neměl zájem MŠ dále provozovat.
K 1. lednu 1995 došlo ke změně provozovatele a školka se stala Obecní mateřskou školou. Budova mateřské školy
zůstala nadále v majetku akciové společnosti Lesy Frýdek–Místek.
Zřizovatelem se stal Obecní úřad
Pražmo s panem starostou Ing. Jindřichem Vymětalíkem. To umožnilo
i zprovoznit školní kuchyni, která v MŠ
byla, ale z finančních důvodů ji lesní
závod odmítal zprovoznit. Tyto změny
proběhly ve školním roce 1994/1995,
kdy ředitelka R. Králová byla na mateřské dovolené a zastupovala ji paní uč.
Z. Hermanová. Školní kuchyně je velkým přínosem nejen pro děti v MŠ, ale
i pro občany obce, kteří si obědy odebírají do nosičů.
V současné době navštěvuje MŠ 50
dětí, z toho je 30 dětí z Pražma.
Od 1. 1. 2003 jsme příspěvkovou organizací a máme právní subjektivitu.
Hovořit o úspěších ve výchově
a vzdělávání dětí by bylo velmi obsáhlé.
Snad jen se zmíníme o tom, že v naší
školce máme vypracovanou dlouhodobou koncepci — projekt zaměřený na
zdraví dětí. Zdraví dětí jak po stránce
fyzické, tak i po stránce psychické. Záleží nám na tom,aby se všechny děti cítily mezi námi šťastně a spokojeně.
Svou výchovně-vzdělávací práci stavíme zejména na vzájemné spolupráci
s rodiči. Každý rok pro děti společně
s rodiči připravujeme řadu aktivit.
V uskutečňování akcí a nadstandardních aktivit nám velmi pomáhají sponzorské dary od rodičů dětí i dary od
podnikatelů.

Jsme pyšni na to, že děti z Pražma
i okolních přilehlých obcí mají možnost pobývat, hrát si a navozovat první
kontakty s vrstevníky v tak pěkné, slunečné a prostorné budově. Krásné prostředí
poskytuje i velká zahrada s vybavením.
Dvacet let Mateřské školy v Pražmě
oslavíme uskutečněním akce „Den otevřených dveří“.Všechny vás srdečně zveme
dne 7. května 2004 dopoledne v době od
8.00 do 11.30 hodin a odpoledne od 13.00
do 15.30 hodin do naší mateřské školy.
Připravujeme výstavu fotografií, kronik
a dětských výtvarných prací. Také spo-

lečně s dětmi zhotovíme drobné dárky
pro všechny přítomné hosty.
Radmila Králová, ředitelka MŠ

Volby do Evropského
parlamentu
Volby do Evropského parlamentu vyhlásil prezident republiky dne 10. února 2004 svým rozhodnutím uveřejněným pod číslem 55/2004 Sb. na dny 11.
a 12. června 2004. V těchto volbách bude možno volit také na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá buď obecní
úřad voliči, který nebude moci nebo
nehodlá volit ve svém volebním okrsku, nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky,
má bydliště v územním obvodu tohoto
zastupitelského úřadu a je zapsán ve
zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz
opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na
území České republiky.
Aby byl voliči vydán voličský průkaz,
musí podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu písemně požádat o jeho vydání. Žádost může podat
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osobně, poštou nebo ji může za něj doručit jiná osoba. Pokud nedoručuje žádost osobně, musí být jeho podpis na
žádosti úředně ověřen.
Žádost je možno podat již v současné
době, nejpozději musí být doručena do
27. května 2004 do 16.00 hodin. Po 27.
květnu 2004 budou voličské průkazy
vydávány. Volič si vyzvedne průkaz
osobně nebo mu bude zaslán poštou
na uvedenou adresu nebo bude předán
jiné osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.
V Obci Pražmo je ustanoven opět jeden volební okrsek, volby tentokrát
proběhnou v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice. Hlasovací lístky budou voličům doručeny předem.

Očkování psů
proti vzteklině
MVDr. Jiří Karásek, 1. veterinární
klinika, Frýdek–Místek, Sadová 1158,
oznamuje, že v sobotu 3. dubna 2004
proběhne v Pražmě
očkování psů proti vzteklině:
Obecní úřad 12.15—12.30 hod.
Podle zákona o veterinární péči musí
být každý pes starší tří měsíců
vakcinován proti vzteklině.
Očkování je prováděno na náklady
chovatele.
Poplatek za jednoho psa činí 90 Kč
a je splatný ihned na místě.
Každý vakcinovaný pes obdrží i letos
evidenční známku.
Upozorňujeme chovatele, že náhradní
očkování nebude prováděno, a proto
doporučujeme zúčastnit se této hromadné akce za výše uvedenou cenu.
Jinak je vakcinace prováděna za plnou
cenu na veterinárních pracovištích ve
Frýdku–Místku a ve Frýdlantě nad Ostravicí denně v ordinačních hodinách.

Pražmovské ozvěny
Tel.: Frýdek–Místek 558 638 262,
Frýdlant nad Ostravicí: 558 675 789.
Prosíme majitele, aby se psem jako doprovod neposílali děti.
NEZAPOMEŇTE OČKOVACÍ PRŮKAZ
SVÉHO PSA!

Přehlídka dravců
Mateřská škola Pražmo ve spolupráci
se Základní školou na Morávce zve
všechny děti i rodiče do areálu na školní hřiště u ZŠ Morávka ve čtvrtek 22. 4.
2004 od 10.00 hodin na „Přehlídku
dravců“. S ukázkou práce dravých ptáků při lovu i možnosti si tyto ptáky vyfotit, z blízka prohlédnout, dovědět se
mnoho o jejich životě, schopnostech
i výživě, přijedou ornitologové z města
Lednice. Vstupné je 30 Kč. Počasí není
pro ptáky překážkou, takže přijďte,
i když bude pršet. Je to velmi pěkná
a zajímavá podívaná.
Radmila Králová, ředitelka MŠ

Velikonoční výstava
Srdečně zveme všechny spoluobčany
na tradiční velikonoční výstavu, která
se koná ve dnech 3.—5. 4. 2004 v prostorách Obecního úřadu na Morávce.
Výstava bude otevřena ve dnech: 3. 4.
a 4. 4. 2004 vždy od 8 do 16 hodin, 5. 4.
2004 od 8 do 12 hodin.
Čeká na vás mnoho zajímavých velikonočních dekorací a krásných kraslic.
K nahlédnutí budou i výtvarné práce
dětí s jarní tématikou. Občerstvení máme také zajištěné. Těšíme se na vaši
účast.
Za Svaz zahrádkářů,
Mgr. Světlana Šipulová
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KINO RA·KOVICE
Vážení diváci, předkládáme vám následující program na BŘEZEN 2004.
Cena vstupenek je stále stejná: 32, 34, a 36 Kč +1 Kč příplatek na fond kinematografie.

DUBEN 2004
Sobota 3. dubna v 17.00 a 19.00 hod.

KAMEŇÁK 2
Komedie ČR od režiséra Zdeňka Trošky navazuje po roční pauze na divácky úspěšný
Kameňák. Děj se odehrává v Kameňákově
od pondělí do pátku. Zveme všechny diváky, kteří mají rádi „Troškův“ humor a jeho
vtipy. Hrají: V. Vydra, J. Paulová, H. Růžičková, M. Maxa, J. Laufer a další vynikající
herci. Přístupnost 12 let, délka filmu 100
min.
Úterý 6. dubna v dopol. hodinách
Pro základní školy, cena 17 Kč.

LOONEY TUNES: ZPĚT V AKCI
Rodinná komedie USA v českém znění.
Kreslené postavičky králík Bugs Bunny
a kačer Daffy zde hrají po boku živých herců. Všichni společně prožijí neuvěřitelná
dobrodružství v americké pustině, v Paříži
i v africké džungli. Film je širokoúhlý, délka
91 min.
Sobota 10. dubna v 17.30 hod.

MAZANÝ FILIP
Detektivní parodie ČR v hl. roli Tomáš Hanák a Vilma Cibulková. Děj se odehrává
v Los Angeles a je to parodie na detektivní
příběhy americké drsné školy ze čtyřicátých let. Příst. 12 let, délka filmu 100 min.
Středa 14. dubna v 10.00 hod.

KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ. Volná místa i pro veřejnost. Délka filmu 70 min., cena 12 Kč.
Sobota 17. dubna v 17.30 hod.

MASTER & COMMANDER:
ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA
Širokoúhlý film USA, SRN v hl. roli Russell
Crowe. Děj zachycuje střetnutí britské válečné lodi s francouzskou fregatou ve vo-

dách Atlantického i Tichého oceánu. Snímek se natáčel na Kalifornském poloostrově v obřím tanku pro Titanic a v přísně
chráněné rezervaci Galapág. (138 min.),
přístupnost 12 let.
Sobota 24. dubna v 17.30 hod.

DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ
Špiónská komedie USA, SRN, Kanada v hl.
Roli Michael Douglas. Tajný agent CIA připravuje velkou akci — prodej atomové ponorky francouzskému gangsterovi. Do akce mu však zasahuje připravovaná svatba
syna, na kterého neměl nikdy čas. Situaci
komplikuje i budoucí tchán, najednou se
všichni ocitají ve světě zločinu. (100 min.),
příst. 12 let.

KOSMETICK¯ SALÓNEK
Odpovědná osoba:
Jana Hrůzková, Raškovice 483
Jen na objednávku,
tel.: 558 692 138, mobil 604 205 219

Nabízíme služby:
• Celkové kosmetické ošetření
• Čištění pleti, regenerace, hydratace
• Masáže obličeje, krku, dekoltu
• Mikromasáž očního okolí
• Barvení obočí a řas • Epilace obočí
• Přikládání masek, zábalů
• Depilace teplým voskem —
ruce, nohy, obličej, třísla, podpaží
• Použití biolampy • Trvalá na řasy
• Ošetření studeným parafínem
• Masáže zad, končetin
• Prodej kosmetiky
(Avon, Le chaton apod.)
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REKONSTRUKCE
domů, chat a koupelen na klíč včetně dodávky materiálu.
Provádíme:
. obklady, dlažby, výměnu oken a dveří, sádrokartonářské a zednické práce,
. opravy, montáž a revize elektro,
. instalace, plynu, vody, ústředního topení a provedení odborných projektů
(výměna radiátorových těles, kotlů atd.).
VODA — pozink, plast
TOPENÍ — černé trubky, měď, plast.
PRODEJNA MATERIÁLU
Pražmo 78 (vedle hasičské zbrojnice).
Do 28. 3. 2004 sleva na radiátorová tělesa desková 20 %.

VODA — TOPENÍ — PLYN
Jindřich Kaňok
tel. 602 727 786

Pfiijímáme objednávky na

velikonoãní krÛty chlazené
cena 64 Kã/kg
Rozvoz a prodej 8. 4. 2004
pfiíjem objednávek a informace
Morávka Penzion u pfiehrady
Morávka Smí‰enka
Dobrá paní Hada‰ãoková
Komorní Lhotka ãp. 278 paní Mrázková
PraÏmo Ïelezáfiství u Travného

tel. 558 691 025, mobil 606 862 947
tel. 558 691 103
tel. 558 641 780, mobil 604 382 505
tel. 558 691 025
tel. 558 692 232

KrÛty se budou prodávat 8. 4. 2004

Dobrá parkovi‰tû u kostela
Komorní Lhotka
PraÏmo hotel Travn˘
Morávka u Obecního úfiadu

Zaãátkem kvûtna probûhne prodej krÛt na dochov
Informace tel.: 558 691 025, 606 862 947

14.00
14.30
15.30
16.15

hod.
hod.
hod.
hod.
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA

nabízí
❒ obkladačské a dlaždické práce ❑
❒ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❒
❑ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❒
❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,
výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑

❒ klempířské práce ❒
❒ tesařské práce ❑
Kontakt: Mattys group — Jiří Fluksa
Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku)
Tel./fax: 558 647 555, Mobil: 608 877 165,
e–mail: mattys.group@quick.cz

Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 320 ks. — Vyrábí Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma.

