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Referendum o vstupu
do EU
Více než 55 % občanů České republiky hlasovalo v referendu o našem přistoupení k Evropské unii. Pro přistoupení se vyslovilo 77,3 % oprávněných
voličů.
Výsledek referenda v naší obci je téměř stejný. Účast v referendu byla
o něco vyšší — 56,4 %. Pro přistoupení
k EU hlasovalo 74,7 % voličů, proti se
vyslovilo 22,3 % voličů a 3 % tvořily neplatně vyplněné hlasovací lístky.
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Sněm Svazu měst a obcí
Ve dnech 29. a 30. května 2003 se
v kongresovém centru Aldis v Hradci
Králové uskutečnil VII. sněm Svazu
města obcí ČR. Již tradičně byl první
den jednání spíše slavnostní, druhý
den byl zcela pracovní.
Po zahájení sněmu předsedou Svazu
měst a obcí ČR Ing. Oldřichem Vlasákem, primátorem města Hradec Králové, přednesli své pozdravné projevy
přítomní členové vlády a další hosté
od nás i ze zahraničí. Místopředseda

Hradec Králové — místo konání SMO
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vlády a ministr vnitra Mgr. Stanislav
Gross ve svém vystoupení poděkoval
městům a obcím za úspěšné zvládnutí
II. etapy reformy veřejné správy. Dále
zdůraznil, že stát vybere určité množství financí, které rozděluje obcím
podle stanovených pravidel. Kromě
daňových příjmů dává stát obcím určité dotace. Zvyšování objemu dotací by
znamenalo snížení daňových příjmů
obcí, protože koláč, který stát rozděluje, zůstává stále stejný. Bude-li realizována daňová reforma, lze očekávat také navýšení příjmů měst a obcí o 1,5 až
3 miliardy Kč. Ministr Gross dále popřel fámu, že by stát chtěl administrativně rušit malé obce, protože respektuje právo občanů na vlastní samosprávu. Stát je pro vytváření a finanční
podporu svazků obcí, kdy mohou
i malé obce dosáhnout na větší dotace.
První den jednání byl zakončen společenským večerem s doprovodným
programem.
Druhý den byly projednány zprávy
předsednictva a komisí, byla schválena změna stanov a také schváleny priority činnosti svazu pro další období.
Svaz bude zejména prosazovat snižování byrokracie v souvislosti s administrativními úkony, zasazovat se proti
násilnému slučování obcí, prosazovat
pokračování reformy veřejné správy
především v oblasti změn na ústřední
úrovni, usilovat o finanční samostatnost a soběstačnost obcí, zabývat se
očekávanými změnami v oblasti sociálních služeb, zvyšovat aktivitu v procesu evropské integrace a v zahraniční
politice svazu a pokračovat v další profesionalizaci Kanceláře SMO ČR.
Svaz měst a obcí ČR, jehož členem je
také obec Pražmo, zastupuje města
a obce naší republiky při jednáních
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s vládou a poslanci, dává jim podněty
a návrhy, které vycházejí ze schválených priorit, a dává připomínky k připravovaným zákonům, které se týkají
měst a obcí. Svaz dnes sdružuje 2 351
obcí a měst, v nichž žije přes 7 milionů
obyvatel.
Ing. Jindřich Vymětalík

Ze sešitu námětů
a připomínek
Na zasedání zastupitelstva obce dne
13. 6. 2003 bylo rozhodnuto o tom, že
veškeré náměty ze Sešitu námětů, připomínek a požadavků budou projednány vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva a následně zveřejněny
spolu s reakcí v Pražmovských ozvěnách. Dosud bylo do tohoto sešitu zaznamenáno 37 požadavků občanů.
Nyní uvedu ty, které byly zapsány od
1. 5. 2003 do současnosti:
1. Oprava střechy na budově obecního úřadu.
Střecha byla opravena za použití
eternitových desek dne 17. 6. 2003.
2. Hromosvod na budově obecního
úřadu v katastrofálním stavu.
Po prověření této připomínky nebylo zjištěno žádných závad, které by
mohly být příčinou komplikací při
bouřce.
3. Nutno spálit ořezané větve.
Větve byly spáleny dne 29. 5. 2003.
4. Nutno vyčistit vodní toky od větví, keřů a odpadků.
Vodní toky jsou od jarních měsíců
průběžně pročišťovány zaměstnanci
obecního úřadu a nadále je sledována
jejich čistota a průtočnost.
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5. Opravit roztržené lino na schodišti OÚ.
Tato závada bude v dohledné době
odstraněna tak, aby nemohlo dojít
k případnému zranění návštěvníků či
zaměstnanců OÚ.
6. Špatný odvoz kontejnerů na plasty v Rovni.
Tato problematika byla vyřešena na
zasedání zastupitelstva obce dne 13. 6.
2003, kdy zastupitelstvo rozhodlo
o nákupu nového velkoobjemového
kontejneru na plasty, který bude umístěn u Obecníku, kde také dochází
k přeplnění, a stávající kontejner bude
přemístěn do Rovně. Termíny svozu
tohoto odpadu shledalo zastupitelstvu
za vyhovující a dostačující.
7. Proč se v květnu topí v garážích
hasičské zbrojnice a jak je vyřešeno
placení za topení.
To, zda se v květnu v těchto garážích
topilo, či nikoliv se zastupitelstvu nepodařilo zjistit, proto tuto informaci
nemůže potvrdit ani vyvrátit, ale zcela
jistě bude působit na uživatele těchto
garáží v tom smyslu, aby nedocházelo
ke ztrátám v důsledku zbytečného topení. Problematika plateb za topení je
poněkud obsáhlejší, proto jí nelze rozvádět na těchto řádcích, občané však
mají možnost navštívit obecní úřad
a informovat se na cokoliv, co je zajímá, pracovníci úřadu, starosta i místostarosta jim jistě rádi vyhoví.
8. Přemístit knihovnu do větších
prostor a založit síň tradic.
Přemístění knihovny do větších
a kulturnějších prostor bychom si jistě
všichni přáli, dosud se však nenašly
vyhovující prostory, proto žádáme občany, aby byli trpěliví, touto problematikou se zabýváme. Založení síně tradic není jistě špatným nápadem. Tím-

to návrhem se zastupitelstvo taktéž
bude zabývat na některém z příštích
zasedání.
9. Upravit vývěsní tabule u křižovatky.
K jistým úpravám již došlo, kdy byla
narovnána a zabetonována tabule poškozená v důsledku provádění stavebních úprav panem Kurkou. Během léta
budou všechny vývěsní tabule nově
natřeny. Další úpravy se budou odvíjet
v souvislosti s komplexním řešením
vzhledu centra obce.
10. Pokřivení dopravní značky
u prodejny p. Kročové.
Značka byla narovnána a opravena.
I nadále doufáme, že váš zájem o věci veřejné bude stoupat, že i nadále
budete věnovat svou pozornost vzhledu naší obce a jejím problémům a že
i nadále budete ochotni přispívat svými připomínkami či náměty k tomu,
aby obec vzkvétala a v budoucnu snad
i prosperovala.
Marek Kaniok DiS., místostarosta obce

Sběr velkoobjemového
odpadu
Odstranění velkých kontejnerů od
hřbitova zabránilo sice občanům okolních obcí odvážet svůj odpad do naší
obce, ale také vzalo možnost občanům
Pražma zbavit se odpadu, který se do
popelnic nevejde. Proto do doby, než
bude vyřešena možnost vybudování
sběrného dvoru, byl jeden velkoobjemový kontejner umístěn za obecním
úřadem v oploceném a uzamčeném
prostoru.
Občanům Pražma je tak dána mož-
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nost zbavit se velkoobjemového odpadu, ovšem pouze v úředních hodinách, kdy jim může některý z pracovníků obecního úřadu bránu od zahrady odemknout. Za uložení velkoobjemového odpadu neplatí občané Pražma žádný další poplatek, protože náklady na svoz tohoto odpadu jsou již
započítány v celoročním poplatku za
odpad.
Poplatek za odpad se ovšem nevztahuje na stavební odpad. Sběr a svoz
stavebního odpadu je řešen tak, že stavebník požádá obecní úřad o přistavení kontejneru a hradí veškeré náklady
za odvoz a uložení odpadu na skládku.
Pokud se stavebník potřebuje zbavit
menšího množství stavebního odpadu, než odpovídá velikosti kontejneru,
je možno také tento odpad uložit do
kontejneru za obecním úřadem, v takovém případě ovšem musí stavebník
zaplatit poměrnou část nákladů na
odvoz a uložení odpadu na základě
dohody s obecním úřadem podle
množství uloženého odpadu.

Z jednání zastupitelstva
obce
Projednání závěrečného účtu obce
za rok 2002 — Zastupitelstvo obce
projednalo závěrečný účet obce za rok
2002 a s celoročním hospodařením vyjádřilo souhlas s výhradami, které vyplývají z drobných nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření. Ke
zjištěným nedostatkům uložilo zastupitelstvo obce starostovi realizovat celkem 7 nápravných opatření.
Smlouva mezi obcí a SDH — Po
právním posouzení byla definitivně
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schválena smlouva mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů Pražmo
o vzájemné spolupráci při zabezpečování úkolů požární ochrany a užívání
hasičské zbrojnice včetně výcvikového
areálu.
Spolupráce s Policií ČR — Zasedání
zastupitelstva se účastnili zástupci
Obvodního oddělení Policie ČR Krásná, kteří odpovídali na dotazy členů
zastupitelstva a občanů. Informovali
také o poklesu trestné činnosti, během
uplynulého roku byly na Pražmě 2
trestné činy a 2 přestupky.
Dodatek ke smlouvě o nájmu objektu MŠ — Zastupitelstvo obce
schválilo Dodatek ke smlouvě se společností CE WOOD o nájmu objektu
mateřské školy. Doba trvání nájmu se
prodlužuje do 1. 7. 2004. Do té doby je
nutné připravit novou smlouvu, která
budě řešit podmínky dlouhodobého
užívání mateřské školy.
Stížnost na porušení zákona o obcích — Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanoviskem Krajského
úřadu ke stížnosti na porušení zákona
o obcích na zasedání zastupitelstva
obce Pražmo. Krajský úřad neshledal
žádné závažné porušení zákona, jeho
doporučení na odstranění několika
formálních chyb budou akceptována.
Nákup kontejneru na plasty — Při
sledování vytíženosti kontejnerů na
plasty bylo zjištěno, že dochází k trvalému přeplňování kontejnerů u Obecníku a v Rovni. Zastupitelstvo obce
schválilo nákup většího kontejneru,
který bude umístěn u Obecníku, stávající kontejner bude přemístěn do
Rovně.
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Hlavní body jednání
zastupitelstva
ve 2. pololetí
21. 8. 2003 v 18.00 hod.
(zasedací místnost OÚ)
— úprava rozpočtu
— internetové stránky obce
19. 9. 2003 v 18.00 hod.
(zasedací místnost hasičské zbrojnice)
— požadavky na změnu územního
plánu obce
— vyhodnocení projektu na vytápění
biomasou
16. 10. 2003 v 17.00 hod.
(zasedací místnost OÚ)
— provoz Rajmanea
— rozvoj cykloturistiky a turistiky
v obci
13. 11. 2003 v 17.00 hod.
(zasedací místnost OÚ)
— informace o jednání se společností
CE WOOD
— výstavba chodníků v obci
12. 12. 2003 v 17.00 hod.
(sál hotelu Travný)
— úprava rozpočtu
— návrh rozpočtu na rok 2004
— hlavní body jednání zastupitelstva
v 1. pololetí 2004

Informace o náhradách
škod způsobených
chráněnými druhy šelem
Nedílnou součástí beskydské přírody jsou odedávna i tzv. velké šelmy —
medvěd, vlk a rys, které mají nezastupitelnou roli při udržování přírodní
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rovnováhy (regulace stavů zvěře, která
při přemnožení poškozuje lesní porosty). Vzhledem k tomu, že tyto druhy
jsou v rámci celé Evropy ohroženy vyhynutím, jsou tyto šelmy u nás chráněny zákonem.
Území CHKO Beskydy je jedinou oblastí u nás, kde se tyto šelmy trvale vyskytují, a z toho vyplývá i potenciální
nebezpečí vzniku škod způsobených
těmito chráněnými živočichy. V případě napadení hospodářských zvířat,
škod na polních plodinách, včelstvem
apod. lze státní ochranu přírody, která
tyto šelmy chrání, žádat o náhradu
škod.
Tyto náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, v platném znění.
Pokud chce poškozený uplatnit náhradu škody, musí do 48 hodin ohlásit vzniklou škodu Správě CHKO Beskydy, nejlépe telefonicky na čísle
607 837 854 (RNDr. Bartošová). Pokud ke škodě došlo mimo území
CHKOB, hlásí se škody místně příslušnému městskému úřadu. Pracovníci orgánu ochrany přírody provedou na místě samém šetření k určení
původce škody a vystaví protokol,
který zašlou krajskému úřadu. Úhradu škod provádí krajský úřad, pokud
jsou splněny zákonné podmínky.
Poškozený zašle co nejdříve krajskému úřadu písemnou žádost o náhradu
škody a přiloží k ní posudek veterináře
(potvrzení škody na hospodářských
zvířatech), doklad o vlastnickém vztahu k hospodářským zvířatům (je možné i čestné prohlášení), příp. doklady
o výši úhrady za veterinární vyšetření,
za léky pro zraněná zvířata, za odvoz
do kafilérie apod.
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Podle zákona se nahrazuje škoda
způsobená na životě nebo zdraví fyzické osoby, domácích zvířat (skot,
prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní
drůbež, koně, osli, králíci a kožešinová
zvířata), psech sloužících k hlídání výše uvedených domácích zvířat (např.
slovenský čuvač, německý ovčák, kavkazský ovčák, kuvazs, pyrenejský pastevecký pes), včelstvech a včelařském
zařízení, na nesklizených polních plodinách, lesních porostech. Lze poskytnout náhradu škody i na uzavřených
objektech (příp. na majetku v nich),
a to i v případech, že škoda nebyla
způsobena přímou chráněnou šelmou, ale způsobila ji domácí zvířata
v důsledku útoku této šelmy.
V Beskydech je většina škod způsobena chráněnými šelmami na hospodářských zvířatech. Nejčastější je útok
vlků na ovce ponechané přes noc (ale
i přes den) v nedostatečně zabezpečené ohradě a bez dozoru!
Náhradu škod u domestikovaných
zvířat lze poskytnout jen při splnění
určitých podmínek:
— zvířata byla podle vzniku škody
umístěna v uzavřeném objektu nebo
elektrickém ohradníku nebo při jejich
umístění v době vzniku škody mimo
uzavřený objekt nebo elektrický
ohradník byla pod přímým dohledem
fyzické osoby nebo pasteveckého psa,
— hrabavá nebo vodní drůbež, králíci případně kožešinová zvířata, byla
umístěna v době vzniku škody v uzavřeném objektu.
Další informace o úhradách škod,
ochraně hospodářských zvířat, případě hlášení škod na adrese:
Správa chráněné krajinné oblasti
Beskydy
Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
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tel.: 571 654 293, fax: 571 657 407,
e-mail: beskydy@schkocr.cz
Pohotovostní mobil pro hlášení
škod: 607 837 854 (RNDr. Bartošová).

Architektura
v CHKO Beskydy
Na území CHKO Beskydy se vyskytuje architektura typu karpatského, lokální forma domu valašského a těšínsko-slezského. Jedná se o přízemní
roubený dům se sedlovou střechou,
krytou původně šindelem. Charakteristickými prvky jsou dřevěné podsíně,
dřevěné štíty s ozdobně kladenými
deskami, okapové stříšky ve štítě, kabřinec. Dnešní podoba vesnice je výsledkem dlouhodobého úsilí smazat
rozdíl mezi městem a vesnicí. Konečný důsledek (a dnešní tvář venkova to
dokazuje) je velký rozdíl, protože vesnice je vesnicí jedině tehdy, pokud je
na první pohled patrný rozdíl mezi
městskou zástavbou a venkovem a pokud člověk rozpozná úzký vztah stavby
s přírodním prostředím, flórou a faunou.
I přesto, že stavby na území CHKO
jsou díky svému regionálnímu umístění odlišné, je možné uvést základní
znaky staveb použitelné pro novou výstavbu:
— půdorys budovy obdélníkový (1:2,
1:1,5), další přípustné tvary — L,U,T
— střecha — symetrická, sedlová ,
hřeben střechy orientován rovnoběžně s delší stranou objektu
— střešní krytina — barva tmavohnědá — hnědočervená, není přípustná
vlnitá krytina a hliníkový plech bez povrchové úpravy

7

Pražmovské ozvěny
— výška domu — přízemní dům
s možností obydleného podkroví
— komín — umístěný poblíž hřebene
— prosvětlení podkroví — ze štítu
nebo vikýři (sedlovými, pultovými)
— štít — symetrický, okna menší,
dělená a symetricky umístěná, svislý
obklad dřevem
— okna, dveře — jednoduché, většinou obdélníkové, materiál — upřednostnit dřevo
— vstup do domu — uprostřed bočního průčelí
— fasáda — jednoduchá, bez dílčího
členění (výstupky na fasádách ve tvaru
arkýře a jiné nemají co dělat na beskydském domě)
— vnější povrchy — nejlépe hladké,
bílé, pokud barevné, potom je třeba
volit jemné pastelové tóny, pokud se
uvažuje s imitací dřevěnky (pobití zděné stavby), potom doporučujeme
použít dřevo s minimální šířkou obkladové desky cca 20 cm
— balkóny — nepoužívat na tradičních stavbách, na Vsetínsku je možné
setkat se s domy s vyvýšeným patrem,
ty se stavěly většinou ve svahu, kdy
podsíňka bývala vyvýšena jako pavláčka, dalším příkladem mohou být tzv.
fojtství, která se vyznačovala patrovými domy s pavlačí ve dvorní části
— sokly, zdi, schody — kámen,
v žádném případě nepoužívat plasty,
keramické, glazované obklady a jiné
přírodě vzdálené materiály
— oplocení — dřevěné laťkové, bez,
podezdívky, doporučujeme výšky cca
1,2 m a musí být dodržena mezera mezi spodní hranou plotu a terénem min.
15 cm, výjimečně lze použít pletivo
potažené plastem, ovšem jakékoliv
oplocení ve formě majetkového vymezení hranic raději nedoporučujeme,
oplocení dřevinami je vítáno — nutno

použít doporučené druhy (původní)
dřevin k výsadbě (např. habr, buk, dub,
dále viz. „seznam doporučených dřevin pro výsadbu v Beskydech“ — k dispozici na Správě CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm).
— příjezdová cesta — přírodní materiál — kámen, štěrk, možné použití
zatravňovacích tvárnic
Dodržení těchto základních znaků je
vyžadováno při předložení návrhu
stavby v CHKO. Cílem stavebních referentů, krajinářů je, aby se na území
CHKO vytvářely stavby, které nebudou
krajinu narušovat svým tvarem a velikostí, ale budou jí dotvářet (o místa
k bydlení, či hospodaření) a aby umístěním stavby nedošlo k snížení přírodní rozmanitosti lokality.

Změna ordinačních hodin
Ordinační hodiny gynekologické ordinace v Raškovicích se po dobu
prázdnin, tj. červenec a srpen, upravují takto:
pondělí
7.30—12.00 hodin
středa
12.00—16.00 hodin
Od 3. 7. do 25. 7. DOVOLENÁ

Nabídka mandlování
Od začátku roku 2003 se v budově
obecního úřadu Morávka opět mandluje prádlo, a to vždy v pondělí a úterý
od 14.00 do 16.00 hod. Případně jiný
termín je možno dohodnout s paní
Ludmilou Papřokovou (rod. domek
naproti OÚ Morávka).
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KINO RA·KOVICE
ČERVENEC 2003
5. 7. OPILÍ LÁSKOU
17.30 hod., 95 min., přístupný. Romantická
komedie USA inspirovaná skutečnou událostí. Nesmělý svobodný mládenec, který vyrůstal se sedmi sestrami se konečně zamiluje
do krásné Leny. Děj se odehrává zčásti na Havaji.
12. 7. KAMEŇÁK
17.30 hod., 100 min., příst. 12 let. Barevná komedie ČR režiséra Zdeňka Trošky si žádá
opakování. Komedie plná vtipů „kameňáků“,
se samými známými herci. Kdo jste ji ještě
neshlédli, neváhejte a přijďte se podívat!
19. 7. PUPENDO
120 min. přístupný. Pozor, hrajeme 2 představení — 17.30 a 20.00 hod. Hořká komedie
ČR. Herecké obsazení je vynikající — Boleslav Polívka, Eva Holubová, Jaroslav Dušek
a další. Navazuje na filmy „Šakalí léta“ a „Pelíšky“ — to musíte vidět!
26. 7. TAK DALEKO, KAM MĚ NOHY
DONESOU
17.30 hod, 157 min. příst. 12 let. Dobrodružný film SRN, který vznikl podle příběhu německého válečného zajatce, jemuž se podařilo utéct z pracovního lágru a cesta, kterou
překonal měřila přes 14 000 kilometrů.
SRPEN 2003
2. 8. HARRY POTTER A TAJEMNÁ
KOMNATA
17.30 hod., 159 min., přístupný. Další pokračování čarodějnického studenta Harryho,
který je o rok starší a po prázdninách se radostně chystá na další školní rok.ve škole
v Bradavicích. V českém znění!
9. 8. CHICAGO
17.30 hod., 114 min., příst. 12 let. Muzikál
USA, SRN v hl. roli Richard Gere, CatherineZeta-Jonesová a Reneé Zellwegerová. Barevná šesti Oscary oceněná adaptace brodwayského muzikálu o dvou kabaretních zpěvačkách, které se ocitly na scestí kvůli úkladným
vraždám svých partnerů. Výprava, zpěv, hudba, tanec — vše originální, přijďte se podívat.

16. 8. TAXI 2003
17.30 hod., 91 min. příst. 12 let. Širokoúhlá
akční komedie FR je dalším pokračování úspěšných komedií „TAXI“ a „TAXI,TAXI“. Policista Émilien a taxikář Daniel tentokrát chytají gang Santa Clausů, který provádí rafinované loupeže a který vede rafinovaná Orientálka Ťiu.
23. 8. CHYŤ MĚ, KDYŽ TO DOKÁŽEŠ
17.30 hod., 140 min., příst. 12 let. Kriminální
komedie USA v hl. roli Leonardo DiCaprio
a Tom Hanks. Šestnáctiletý mladík si chce život zařídit jinak než jeho otec, proto využije
svých dokonalých napodobovacích schopností a jako pilot, pediatr a právník postupně
získává respekt i zisk z falešných šeků.
30. 8. MATRIX RELOADED
17.30 hod., 118 min. příst. 12 let. Akční sci-fi
USA. Další pokračování úspěšného snímku
„MATRIX“.
ROFIS
RODINNÝ FINANČNÍ SERVIS
FINANCE.EU GROUP ČLEN AWD HOLDING AG
Nabízí poradenství v oblasti rodinných financí.
Na základě analýzy potřeb radíme klientům
kvalifikovaně a z hlediska jejich životních fází.
Nabízíme řešení zajišťující jim bezpečnost
a růst majetku.
◆ Chcete získat jistotu, bezpečí a předcházet
nenadálým událostem na zdraví či majetku?
◆ Chcete i v důchodu žít na úrovni
a nespoléhat se jen na stát?
◆ Chcete rekonstruovat, modernizovat,
koupit byt nebo dům a chybí Vám potřebné
finanční prostředky?
◆ Chcete zhodnocovat své finance bezpečně
a výhodněji než v bance?
◆ Chcete maximálně využívat státních dotací
a daňových zvýhodnění?
◆ Chcete zlepšit svoji finanční situaci?
Pro rozšíření týmu pro FM a okolí hledáme
nové spolupracovníky na pozici konzultant.
Pokud jste si alespoň jednou odpověděli ano,
kontaktujte našeho konzultanta.
KONTAKT: tel. 605 450 778
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PORADENSTVÍ — PROJEKCE — MONTÁŽ — OŽIVENÍ

NON STOP SERVIS
PULT CENTRALIZOVANÉ
OCHRANY – EPS, EZS
MONTÁŽ POPLAŠNÝCH
ZAŘÍZENÍ,
PRŮMYSLOVÁ
TELEVIZE
TELEKOMUNIKACE,
KABELÁŽE,
PROJEKTY – REVIZE
STRÁŽNÍ SLUŽBA
ÚKLIDOVÉ PRÁCE

EMIL KOLENâIAK
Tel. / fax: 069 612 65 80
ECHO ALARM s.r.o.,
Stodolní 7, 702 00 Ostrava 1
E–mail:
echoalarm@echoalarm.cz,
www.echoalarm.cz

ZAŘÍZENÍ — ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS — HOT LINES SERVIS
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Dřevěné brikety
Kvalitní ekologické topivo pro všechny
typy kamen na pevná paliva.
Možné využití i pro krby.
V létě možnost použít i na grilování.
Základní cena za 1 kg . . . . . . . . . . . 2,80 Kč
Při odběru nad 500 kg . . . . . . 2,50 Kč
Při odběru nad 1 000 Kg . . . . 2,20 Kč
Brikety jsou baleny po 10 a 20 kg.
Lze balit rovněž dle požadavku zákazníka.
Prodejce: fa Karel Havlíček, Pražmo 214 (u obecního úřadu)
Bližší informace na tel. 603 876 536

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

vrata, brány, závory
pohony včetně
dálkového ovládání
rolety, žaluzie
sítě proti hmyzu
centrální vysavače
plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 320 ks. — Vyrábí Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma.

