PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
Listopad 2007

OBCE

PRAÎMO
číslo 6 / 2007

Letošní již poslední výlet
do historie obce — Kostel
sv. Jana Nepomuckého —
farnost Morávka
Kostel na Pražmě je dominantou obce. Pro svou vyvýšenou polohu si ho
nelze nevšimnout, ať se k Pražmu blížíme z kterékoli strany.
Už od samého počátku (tj. od srpna
1761) se dá mluvit o spolupráci mezi
římskokatolickou církví a světskou
vládou. Tehdy byl sestaven a dohodnut „Předpis o ustanovení kostela a lokálního kaplana, mezi F. G. Schaffgostschem, vratislavským biskupem a Janem, hrabětem z Pražma. Obě strany
se dohodly, protože si byly vědomy své
odpovědnosti za plný lidský život lidí
v této části světa. I později se vztahy
mezi faráři, zástupci farnosti a mezi
obecními úřady, zástupci světské moci, utvářely v duchu vzájemné úcty
a pomoci.
Teprve nástupem komunistické moci tyto vztahy ochladly. A snad zásluhou p. Karla Majera, dlouholetého
kněze této farnosti, nedošlo k úplné
devastaci duchovního života.
První kostel byl dřevěný a byl postaven v roce 1762 na tehdejším území
obce Morávka a pozdějším území obce
Pražmo. Proto farnost nese název „Morávka“ a patří rozlohou mezi největší
farnosti Ostravsko-Opavské diecéze.

Patří do ní obce Pražmo, Morávka, Raškovice, Krásná a část Vyšních Lhot.
Do roku 1762 bylo toto území spravováno církevně z farnosti Dobrá. Dřevěný kostelík byl postaven v místě pozdějšího, nyní už zrušeného hřbitova.
Byl 24 sáhů dlouhý a 7 sáhů široký.
U něj byla postavena fara a dům pro
varhaníka. Prvním lokálním kaplanem
byl P. Jan Ešing, rodák z Frýdku. Knězem byl tehdy dva roky. Kostel i k němu připadající škola nesl nějaký čas
název „Dolní Morávka“.
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Když byla v roce 1777 založena na
území, které do té doby patřilo k obci
Morávka obec Pražmo, ocitnul se kostel logicky na jejím území. Občané
Morávky se tehdy cítili být ošizeni
a žádali vrchnost, aby byly pozemky
zaknihovány do Morávky. Hrabě souhlasil pouze u kostela a farního úřadu.
Úřední název byl tedy stanoven „KOSTEL A FARNÍ ÚŘAD MORÁVKA se sídlem na PRAŽMĚ“.
Malý kostelíček přestal časem dostačovat, kdy zvláště během nedělních
bohoslužeb museli lidé stát venku na
hřbitově. Nutnost stavby nového kostela byla stále naléhavější. Základní
kámen pro nový kostel byl vysvěcen
roku 1807 tehdejším farářem Ešingem.
Stavba trvala celých 10 let, přičemž
kostel byl slavnostně otevřen a vysvěcen roku 1817. V jeho věži byly uloženy
listiny s popisem stavu farnosti a okolního života. V roce 1875 byl starý dřevěný kostelík zbořen a na místě jeho
oltáře byl postaven kamenný kříž.
Roku 1829 byl pro kostel zakoupen
první velký zvon a byl zasvěcen ke cti
sv. Františka z Assisi a sv. Antonína Paduánského. Roku 1859 postavil frýdecký sochař Švrček hlavní oltář po vzoru
mariánského kostela ve Frýdku. V roce
1824 byla postavena nová fara.
„Válka vyžaduje oběti“ — těmito slovy dostaly farnosti v roce 1915 pokyn
k odevzdání zvonů k válečným účelům. Celkem bylo z farnosti odevzdáno 777 kg zvonoviny. Železné zvony,
které věřící zvou k bohoslužbám byly
v roce 1920 vyrobeny ve Vítkovických
železárnách.
Léta 1846—1848 byla velmi neúrodná. V důsledku hladu a strádání se rozšířila epidemie tyfu. Farář Fiziur konal
denně 6 až 16 pohřbů. Na Morávce
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zemřelo tehdy 1800 lidí. Starý hřbitov
u kostela přestal dostačovat, a proto
byl v roce 1848 zřízen nový hřbitov na
Zlani.
Starý hřbitov u kostela stále sloužil
k pohřbívání až do roku 1965, kdy byl
z hygienických důvodů zrušen. V 70.
letech 20. století byla na hřbitově postavena prosklená obřadní síň. Tato
stavba nebyla příliš zdařilá a nikdy neměla většího využití. Postupně chátrala a hyzdila ráz celého hřbitova, proto
byla v roce 1998 zbourána. Na její základy byla v následujícím roce přemístěna dřevěná zvonička, která do té doby stála vedle hřbitova.
22. KVĚTNA 1994, u příležitosti oslav
patrona farnosti Jana Nepomuckého,
byla u hřbitova na Zlani odhalena socha sedícího Ježíše Krista. Postava je
vytesána z pískovcového kamene, který téměř 200 let sloužil jako schod do
místního kostela. Autorem je architekt
a sochař Marek Štěpán z Brna.

Co jste hasiči,
co jste dělali!?
Aby v těžkých chvílích, při kterých je
zapotřebí rychlé pomoci hasičů, nějak
podobně nemusel v budoucnu naříkat
nikdo z Vás, bylo zastupitelstvem obce
rozhodnuto přijmout od Ministerstva
vnitra ČR dotaci ve výši 2 mil. Kč na
pořízení nové hasičské cisterny, neboť
ta stávající, přes veškerou péči hasičů,
může svůj dlouhý život kdykoliv ukončit. Jelikož jsme si vědomi skutečnosti,
že nová cisterna není levnou záležitostí, rozhodli jsme se vejít ve spolupráci
s obcí Morávka a začali jsme požární
ochranu řešit jako celek, ve prospěch
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obou obcí. Po úspěšných jednáních,
která proběhla na úrovní členů obou
jednotek požární ochrany, byl zastupitelstvy a rovněž Krajským ředitelstvím
HZS schválen záměr vytvoření společné jednotky požární ochrany o dvou
výjezdových družstvech a sdružení finančních prostředků obcí na financování této jednotky, včetně nákupu nové hasičské cisterny. Společná jednotka by měla začít pracovat od 1. 7. 2008,
nákup nové cisterny do výše 5 mil. Kč
by se měl uskutečnit na podzim roku
2008. V současné době připravujeme
technickou specifikaci nového vozidla
tak, abychom mohli do konce roku zahájit výběrové řízení na dodavatele.
Závěrem je nutno říci jen tolik. Tento
krok byl učiněn z vůle dobře zabezpe-

Dlouhodobá koncepce
rozvoje ZŠ na Morávce
Vzhledem k tomu, že se ZŠ na Morávce v současné době potýká s úbytkem žáků zejména v důsledku dlouhodobě nepříznivého demografického
vývoje a vzhledem k tomu, že obec
Pražmo má zájem na dalším plnohodnotném fungování této školy, byla
v součinnosti s vedením obce Morávka
vyvolána diskuse s ředitelkou školy
o jejím dalším směrování a zabránění
důsledků vedoucích z tohoto nepříznivého vývoje. Na pracovní schůzce
s vedením školy bylo rozhodnuto
o nutnosti zpracování dlouhodobé
koncepce jejího rozvoje, kdy jedním
z prvních kroků je
VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
všech rodičů, jejichž děti školu navštěvují. V následujících dnech budou

čit problematiku požární ochrany celé
oblasti tak, aby nemohlo v budoucnu
dojít k neschopnosti dobrovolných
hasičů účinně a rychle zasáhnout
v důsledku neakceschopné techniky,
či personální nedostatečnosti (např.
nedostatek řidičů v dopoledních hodinách). Byl bych velmi skeptický k tomu, že by byl jednou schopen některý
z obecních rozpočtů utáhnout nákup
zásahové techniky v řádech miliónů
samostatně a bez dotace, proto si myslím, že k tomuto kroku nastal pravý
čas. Nově vytvořená společná jednotka
požární ochrany z řad dobrovolných
hasičů Pražma a Morávky nijak negativně nezasáhne do činnosti jednotlivých SDH, naopak ta se mohou navzájem více podporovat a spolupracovat.

rozeslány dotazníky, které nám poslouží k seznámení se s problémy, jenž
rodiče žáků tíží a co vše je zapotřebí
řešit. Akce bude anonymní s tím, že
rodiče žádáme, aby vyplněné dotazníky odevzdali do schránky obecního
úřadu Pražmo. S uvedenými připomínkami budeme dále pracovat při
tvorbě celkového koncepčního materiálu. Předem děkujeme za vstřícnost
a spolupráci.

Na co jste se ptali na
chodníku?
Nové autobusové stanoviště? Zvýšení komfortu cestujících nebo krok
zpátky?
Někteří již víte, že od 9. 12. 2007 dojde v důsledku přemístění autobuso-
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vého stanoviště k razantnímu zásahu
do jízdních řádů autobusové dopravy.
Jednou z výrazných změn je zrušení
autobusové zastávky Frýdek nádraží,
přičemž o této změně jsme se jako starostové obcí dozvěděli zcela náhodně
od občanů, nikoliv z oficiálních míst.
Je jasné, že se nám tato nelogická změna nelíbí a nesouhlasíme s ní, proto
bylo vyvoláno jednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Magistrátem města Frýdku–Místku a představiteli ČSAD Frýdek–Místek, a. s.,
abychom se pokusili rozhodnutí o zrušení zastávky zvrátit. Výsledkem tohoto jednání je pouhé konstatování
úředníků, že je již pozdě, jízdní řády
nelze předělat a veškeré stížnosti jsou
v tomto okamžiku zbytečné. Logické
argumenty jako například, že lidé nebudou schopni stihnout přípoje na
vlak a naopak, neboť přestupové intervaly jsou mnohdy nedostačující a nové
autobusové stanoviště je dosti vzdáleno od budovy nádraží neobstály s tvrzením, že zajížďka autobusů na nádraží je neekonomická, přestože doposud
nikdo neprovedl žádný propočet ztráty. Jen stěží si lze představit ekonomicky výhodnější trasu autobusů, které
budou ze zastávky Na Veselé projíždět
centrem Frýdku po ul. T. G. M. na světelnou křižovatku (tzv. rubikovku)
a dále do Místku na ul. Na Poříčí, namísto zkratky kolem nádraží jako jezdí
doposud. Dalším problematickým bodem je skutečnost, že žádné autobusy
z „našeho“ směru nebudou zajíždět na
stávající autobusové stanoviště, kdy
konečnou zastávkou bude autobusové
stanoviště nové, proto si připravte zase
nějakou tu korunu navíc, abyste se
místní dopravou dostali např. na polikliniku. Jen vybrané ranní spoje (původně to měl být pouze jeden) budou
po urgencích z naší strany zastavovat
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přímo u polikliniky, aby se alespoň
studenti dostali včas do školy.
Zkrátka, krásné a nové autobusové
stanoviště, umístěno na periferii významně vzdálenou od všech důležitých míst, splní pouze jediný účel
a tím je zrušení odbočování autobusů
vlevo z hlavního průtahu FrýdkemMístkem na staré autobusové stanoviště, čímž se údajně pomohou vyřešit
zácpy v dopravních špičkách. Docela
zajímavý důvod, nemám pravdu?
Na základě výše uvedených informací Vás všechny, kterých se to týká žádám o spolupráci tak, jak to dělají nebo udělají všichni starostové z okolních obcí. Na každou nepříjemnost, ať
se jedná o nestihnutí vlakového, či autobusového přípoje, pozdní příchody
do zaměstnání, či školy apod. reagujte
prosím písemnou stížností adresovanou přímo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy,
případně obci Pražmo, abychom společnými silami mohli nepříznivý vývoj
v autobusové přepravě zvrátit při změně jízdních řádů, která bude probíhat
někdy v březnu příštího roku. Nemusíme si nic malovat na růžovou, do té
doby se skutečně již nic dělat nedá.
Věnujte této problematice svou pozornost a nebuďte k ní lhostejní, neboť
jen plané řeči u piva a neadresné stížnosti nepomohou.
Jak bude fungovat klub pro mládež?
Často se setkávám s dotazy, jak vlastně bude fungovat nově vznikající klub
pro mládež v suterénních prostorách
bývalého obecního úřadu. V současné
době se zpracovává provozní řád klubu, na základě kterého budou jednoznačně určena pravidla. Při dodržování těchto pravidel bude mít mládež

5

Pražmovské ozvěny
k dispozici prostory určené k trávení
volného času, kde si může zahrát např.
stolní fotbal, či jiné hry, používat PC,
trénovat v posilovně atd. Bude záležet
jen na nich samotných, zda a na jaké
úrovni bude klub fungovat, proto
mnozí z nich přiložili ruku k dílu a pomáhají s pracemi při rekonstrukci.
Doufám, že se tento projekt setká s úspěchem a vzájemná spolupráce prohloubí důvěru mezi místní mládeží
a vedením obce. Jen tak se mohou podařit zmírnit pesimistické výpady tzv.
zlých jazyků spílajících o nenapravitelnosti některých jedinců.
Udělejte něco s tou křižovatkou!
Rádi bychom, však zastupitelstvo
obce již na počátku roku rozhodlo
o podpoře přípravy projektu její rekonstrukce. Stále však čekáme na to,
kdy se k této problematice postaví čelem obec Raškovice, neboť část křižovatky leží na jejich katastrálním území, vč. autobusového stanoviště. Tam
zatím o celé záležitosti ani nejednali
na zasedání zastupitelstva, přestože
jsem o to vedení obce mnohokrát požádal. Na pracovním setkání se starostou obce Raškovice minulý týden bylo
dohodnuto, že záměr předložíme na
Sněmu starostů Sdružení obcí povodí
Morávky s žádostí o jeho podporu
a zaštítění.

Upozornění
Opětovně upozorňuji všechny majitele motorových vozidel parkujících
podél místních komunikací a na místních komunikacích, že brání v bezpečném průjezdu nejen zimní údržbě.
Bez dalších upozornění budeme situaci řešit v součinnosti s Policií ČR.

STÁLE JSOU K DISPOZICI VOLNÁ
MÍSTA NA EXKURZI DO OBCE HOSTĚTÍN
TÝKAJÍCÍ SE CENTRÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ
Exkurze se koná v sobotu 24. 11. 2007,
sraz účastníků je v 7.00 hod.
před hotelem Travný
Rezervovat místo můžete telefonicky:
558 692 240 nebo mailem:
starosta@prazmo.cz

Informace
MUDr. Polová — gynekologická
ambulance v Raškovicích má dne
26. 11. 2007 a 31. 12. 2007 dovolenou.

Změna úředních hodin
Magistrátu města
Frýdek–Místek
Dne 31. 12. 2007 bude Magistrát
města Frýdku–Místku uzavřen. Náhradní úřední den je stanoven na pátek 28. 12. 2007 do 17.00 hod.
Srdečně Vás zveme na
Předvánoční čaj o páté
s promítáním DVD

„Vzpomínky na oslavy
obce Pražmo“
V pátek 7. 12. 2007
od 17 hodin
V I. patře budovy MŠ na Pražmě
(vchod zezadu).
Těšíme se na Vás.
Součástí promítání
bude i prodej DVD.
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Pražmovští bodyguardi
Každá doba něse svoje charakteristické rysy, je to tak včil, tak to budě, bylo to tak aji kdysi. Politici, celebrity,
známé osobnosti, sportovci i zbohatlíci různých národností, všudě jak se
enom pohnu, za řiťu jim stoja, mladí,
silní, šumní chlopi, ludě se jich boja!
Každy fajně oblečeny, stojí,tupě čumí,
bo to je tak asi všecko, co ten člověk
umí! Asi su dobře placeni, moc se něurobí, ve dně v noci pořád chrání pány,
jejich roby. Když si spomnim jak to bylo 300 roků zpátky, bo i já se rád podívám na fajné pohádky, každý král
i každý císař měl svoje vojáky, každý
kníže, nižší správce, ti je měli taky. Aby
mohli zpívat, tančit a hodovat v klidu,
museli měť svou ostrahu, bo se báli lidu. Toho lidu, co jich živil, co jim platil
daně, na tento plebs měli gardu, bodáky, hrr na ně! To pro případ, že ti chudí
by se šprajcovali, to by jiným okrádaným špatný příklad dali, to by se ti
chudí třeba spolu domluvili, to by jich
též mohli svrhnuť, robiť donutili. Něska je to fakt jinači, pohádky už zmizely, je tu jiná realita, to ti tvrdím příteli.
Ochránců je čím dál více, i u nás v dědině, jedni seďa, jiní stoja, čas jim pěkně plyně u Hruboňa, u Kročové, Klimkové, v cukrárně, všudě sú ti bodyguardi, a něsu tam marně, pracují tu
s velkou láskou, velkou odborností,
stačí jim jen zlatavý mok, a jinak se postí, mají přehled co se děje v nejbližším okolí, kdo, kdy, kaj jel, kdo s kým
chodí, sdělí ti cokoliv, která s kterým
čeká děcko, kdo něplatí aloše, kdo od
soudu upomínky hází stále do koše,
která baba vaří, pere, a kdo spálil
buchty, znají vtipy na blondýny, proberů i cuchty, všecko vědí, všudě byli,
pravidelně sú opilí, je to jen daň v jejich těžké službě každodenní, kterou
běžní zákazníci nikdy nedocení, služa
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v gaťach, svetrech, bundach, jeden
i v kravatě, v létě to jde, v zimě však tu
vymrznu proklatě, občas v těžké službě usnou, očůrají rohy, obchody pak
prostřídají,čímž prokrví nohy, pak odskočí k paneláku, zdřímnuť si do sklepa, za chvílu tu budě zpátky, tvrdí Hruboň Pepa, tak to chodí každodenně,
v svátky i v neděle, stále služa tito chlopi, s pivem v ruce směle, jak je třeba
zebrať metlu a zamést po sobě, to panečku rychle zmizí, a to v každé době,
bo to sú zkušení pardi, věďa kdy se
ztratiť, něbudě jim těžků službu ešče
úklid hatiť, oni maju vyšší cíle, hlídání
se oddať cele, tím nám chrání prodavačky,děsí nepřítele, jak dluho vydrža
služiť, kdy jich služba ztrhá, to prý něví ani Žídek, ani doktor Crha, každému
prý jinak rychle jeho zbité tělo chátrá,
jeden padně na ledviny, jinému se zlomí játra, netřeba měť moc velký
strach, nepadnu hned všici, jistojistě
po nich přídu noví bojovníci.
Autor: Jan Bakota

Mateřská škola Pražmo,
příspěvková organizace,
okres Frýdek–Místek
Jako každý rok, tak i letos Vás chceme informovat o činnosti Mateřské
školy Pražmo.
V pondělí 3. září jsme zahájili provoz
s 56 zapsanými dětmi, což je nejvyšší
možný počet vzhledem ke kapacitě
školy.
Nově zapsaných dětí bylo 18. Tyto
děti první den školního roku vstupovaly do budovy školky nesměle. V doprovodu svých rodičů se seznamovaly
s novým prostředím, zaměstnanci
školy a také s kamarády.
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Kolektiv zaměstnanců zůstal nezměněn.
Co jsme chtěly změnit, to je prostředí pro hry a činnosti dětí. Všechny paní učitelky pracovaly na tom, aby koutky pro hry dětí byly vytvořeny a vybaveny smysluplně a zábavně. Tak mají
děti k dispozici koutek ke hře na divadlo, obchod, lékaře, autodílnu a jiné.
Nechybí jim relaxační koutek a koutek
čtenářský pro klidné chvilky.
Stálá obměna a obnova hraček je nezbytná.Vždyť víme, že hra je pro dítě
to, co pro dospělého práce.
Také jsme chtěly třídy vyzdobit něčím originálním. A jeden originál se
podařil. Na stěnu v herně II. třídy pan
malíř Michal Štěrba namaloval dětem
poetickou vesničku. Dětem se malba
velmi líbí a věříme, že se bude líbit
i účastníkům navštěvujícím cvičení jógy a kurzu angličtiny v MŠ.
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Plánujeme mnoho akcí pro děti i jejich rodiče. Přijedou k nám pozvané
divadelní společnosti zahrát dětem
pohádky. Nabízíme rodičům (nechodících dětí do MŠ), kteří mají zájem
přijít s dítětem na divadelní představení do školky, přijďte se informovat
o termínech divadel.
Ve školce se děti učí mimo jiné i anglicky. V kroužku angličtiny se seznamují se základními slovíčky formou
hry, dokreslování, skládanek i písniček.
Tanečně i výtvarně se mohou projevit v kroužku tanečním a výtvarném.
Své hudební nadání mohou rozvíjet
v kroužku hry na flétničku.
Aktuální informace o všech aktivitách lze najít na našich internetových
stránkách ms.prazmo.cz
Děti jsou naše budoucnost. Jak říká
citát: „Co do dětí vložíme, to se nám
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v budoucnu vrátí, ať si to uvědomujeme, nebo ne“.
Chtěly bychom, aby děti z naší mateřské školy vzpomínaly na šťastné
chvíle prožité ve školce na Pražmě.
Radmila Králová, ředitelka MŠ

Volejbal
Pro všechny kluky ze 6., 7. a 8. třídy,
kteří se chtějí naučit hrát volejbal, organizuje oddíl volejbalu TJ PražmoRaškovice tréninky každé pondělí od
17.00—18.30 hodin v tělocvičně v ZŠ
Raškovice. Dle počtu přihlášených

Pražmovské ozvěny
chlapců je možné družstvo žáků přihlásit do okresního přeboru v minivolejbale, kde se hraje ve třech na hřišti
6×6 m nebo do okresního či krajského
přeboru žáků, kde se hraje již v šesti na
hřišti 9×9 m. Volejbalový oddíl má, mimo dívčí a ženské družstva (st. žačky,
ml. žačky, juniorky, ženy A, B) v soutěži chlapecké družstvo juniorů hrající
krajský přebor, kde soupeři jsou družstva z Krnova, Kopřivnice, Frýdku–
Místku, aj. a družstvo mužů hrající
okresní přebor I. třídy.
VŠICHNI ZÁJEMCI JSOU VELMI
VÍTÁNI.
Za oddíl volejbalu v Raškovicích zve
p. Šárka Sonnková

KINO RA·KOVICE
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie. Případné rezervace a předprodej tel: 558 692 220. Změna vyhrazena. Přejeme hezký filmový zážitek.

LISTOPAD 2007
SOBOTA 24. 11. Můj vůdce: Skutečně skutečná skutečnost o Adolfu
Hitlerovi v 17.30 hod., 100 min, příst.
12 let.
Válečná tragikomedie SRN o tom, jak
se Třetí říše hroutí a Adolf také. Hlavní
hrdinové jsou pojatí jako komické figury a děj líčí poslední dny roku 1944.
V Německu tento snímek vzbudil
bouřlivé reakce, přijďte se na něj podívat.
ÚTERÝ 27. 11. BROUČKOVA RODINA
II. v 10.00 hod.,70 min., cena 17 Kč
Pohádkové pásmo s tématem již přicházejících vánoc, pro naše nejmladší
diváky z MŠ.

Pásmo obsahuje pohádky: Krtek o vánocích, Dvanáct měsíčků, O Brouku
Kradačovi, Svatojánek neposlouchá,
Kde je Svatojánek s Janínkem?, Bloudění, Shledání, Cvrček a bombardon,
Rézi a Brok na vánočním trhu. Vždy
volná místa pro veřejnost.

PROSINEC 2007
SOBOTA 1. 12. MR. BROOKS v 17.30
hod., 120 min., příst. 15 let
Kriminální příběh USA v hl. roli Kevin
Costner. Příběh člověka, který je bohatý, oblíbený a věrný manžel, ale přesto
žije dvojím životem. Pátrání po záhadném zabijákovi ovládaného zvláštním
zjevením je tak napínavé, že jej musíte
shlédnout, aby jste se dozvěděli více…
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SOBOTA 8. 12. 2007 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro děti z Raškovic ve 14.00 hod.
Pro raškovické děti je připraveno setkání s Mikulášem, na které každoročně už netrpělivě čekají. Po nadílce jim
bude promítnuta krásná animovaná
pohádka SHREK TŘETÍ.
SOBOTA 15. 12. MEDVÍDEK v 17.30
hod., 100 min., příst. 12 let
Hořká komedie ČR P. Jarchovského
a J. Hřebejka je o generacích a pro generace. Příběh tří kamarádů ze školy
a jejich rodin. Pod pojmem medvídek
si vybavíte zároveň dětskou hračku,
ale také šelmu — to jsou různé podoby
lásek. Film má skvělé herecké obsazení: I. Trojan, J. Macháček, A. Geislerová, T. Vilhelmová, J. Menzel a další…
Nenechte si jej ujít!
Využijte příp. rezervace lístků na tel.
558 692 220.

ÚTERÝ 18. 12. DIVOKÉ VLNY dopol.
představení pro ZŠ a MŠ, 90 min., české znění
Krásná animovaná rodinná komedie
USA v českém znění vhodná pro mladší i starší diváky z MŠ i ZŠ. Komedie
nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa
závodního surfování. Hrdinou je mladý tučňák, začínající surfař, který se
chystá na účast ve svém prvním profesionálním závodu.

LEDEN 2008
SOBOTA 5. 1. BOŽSKÝ EVAN v 17.30
hod.,
15. 1. Božský Evan;
12. 1. Gympl;
19. 1. Rush Hour 3 — Tentokrát
v Paříži;
25. 1. Hvězdný prach

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA
MVDr. Glossová Petra, Raškovice 57
(vchod ze zadní strany budovy Lékárny Raškovice)
Preventivní a léčebná veterinární činnost, poradenství v oblasti výchovy
a výcviku psů, prodej krmiv a klinických diet pro psy a kočky
Provoz zahájen 5. listopadu 2007

Po
Út
St
Pá

Ordinační hodiny:
17.00—19.00 hod.
8.00—10.00 hod.
17.00—19.00 hod.
8.00—10.00 hod.

Tel. 776 792 394
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Truhlářství Vlček Mojmír — Raškovice 423
Tel: 602 705 534, 558 692 692
Nabízí rozšířený sortiment
Prodej a servis zahradní a komunální techniky — typu
MTD, BOLENS, YARDMEN, WISCONSIN, RYOBI, SHEPACH, MARUNAKA, HOMELITE
Sněhové frézy — MTD, GSM, YARDMEN, WISCONSIN,
Náhradní díly na travní sekačky, traktory T2-4K-14, MT8-132,30, MT8-050,11 atd.
Železářství, spojovací materiál, metrické šrouby od průměru 3 mm do 20 mm všech
délek a typu skladem — pevnostní, kování a další
Elektrozboží — pračky, sušičky, bojlery, ledničky, pece, myčky za zaváděcí ceny všech
značek — ARDO, ACER, ARISTON, BAUMATIK, BEST, BRAUN, CALEX, CANDY,
DRAŽICE, ETA, FABER, FAGOR, HYUNDAI, LG, MORA, POLAR, ZANUSI, BOSCH,
WHIRPOL, SAMSUNG, GORENJE,
Zavolejte a ověřte si ceny…
Výroba a prodej palubek, podlahových prken, hoblování vámi dodaného materiálu.
Prodej dřevěných briket, skladem navážené po 13 kg, po domluvě možno větší balení.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
Mojmír Vlček

Nabídka pro klienty
Nabízíme Vám své služby v oblasti státem podporovaných produktů,
finanční a úvěrové poradenství, pomoc při správě vašich smluv.

stavební spoření
penzijní připojištění
pojištění majetku a osob
Bc. Dana Hárendarčíková
Dana.Harendarcikova@mpss.cz

724 070 197

Hana Šamajová
Hana.Samajova@mpss.cz

602 528 615

Ingrid Bulková
Ingrid.Bulkova@mpss.cz

774 805 316

Pražmovské ozvěny
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Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek–Místek,
příspěvková organizace
Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek–Místek,tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749
e-mail:sekretariat@sszfm.cz; www.sszfm.cz

Nabídka studijních a učebních oborů:
Studijní obory: čtyřleté s maturitou
➢ Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka
➢ Mechanizace a služby
Učební obory: tříleté s výučním listem
zemědělské
➢ Krajinář, krajinářka
➢ Zemědělec, hospodyňka
lesnické
➢ Mechanizátor lesní výroby
➢ Zpracovatel dřeva
technické
➢ Kovář a podkovář
➢ Opravář zemědělských strojů
Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské
průkazy, sk. B, T, C, svářečské kurzy, zbrojní půkaz, motorová pila,
hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace.
Nástavbové studium: (dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou)
➢ Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 5. 12. 2007, 16. 1. 2008
Osobní návštěvy po dohodě.
Získaná kvalifikace ve ‰kole nabízí jistotu uplatnûní v Ïivotû.
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 330 ks. — Vyrábí tiskárna Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma.

