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Obec a dotace
Přejeme příjemné a pohodové
prožití Velikonočních svátků.

Obec Pražmo v poslední době poměrně úspěšně bojuje na poli získávání
dotací pro nejrůznější plánované projekty. Přestože není pro obec naší velikosti jednoduché celý dotační proces
administrovat a dojít přes nejrůznější
úskalí ke konečnému cíli musím konstatovat, že bez dotací bychom si mnoho projektů vzhledem k omezeným
rozpočtovým možnostem nemohli dovolit realizovat a jsem zároveň rád, že se
doposud nemuselo přistoupit k odmítnutí žádné dotace nejen z důvodu nedostatku finančních prostředků na dofinancování projektu, ale také z důvodu
nedostatečných personálních a časových kapacit. Ale nemluvme v obecné
rovině a přistupme k praktickým příkladům realizovaných projektů za pomocí dotačních titulů, které pro názornost uvádíme v následující tabulce:

Rok získání Projekt
Poskytovatel Výše dotace Celkové náklady
dotace
dotace
v tis. Kč
projektu
(požádání)
v tis. Kč
2005
Vybudování chodníku u kaple
MSK*
155
637
2006
Vybudování oplocení a vstupní brány
MSK*
160
474
hřbitova
2006
Vypracování projektové dokumentace
SZIF*
192
192
na změnu vytápění budovy mateřské
školy
2007
Změna vytápění a částečné zateplení
SZIF*
1906
1906
budovy mateřské školy
2008
Nákup hasičské cisterny
MV ČR*
2000
4814
2008
Rekonstrukce hasičských garáží
MSK*
300
737
2008
Energetická studie a rozptylová
Nadace
150
300
studie obce
Hyundai
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2009
2009
2009
(2009)
(2009)
(2009)
(2009)
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Rekonstrukce travnatého hřiště
v areálu u sv. Floriána
Rekonstrukce budovy mateřské
školy II. etapa
Pořízení nové komunální techniky
Realizace výstavby víceúčelového
hřiště a dětského hřiště
Vybudování nového sociálního
zařízení v areálu u sv. Floriána
Příprava projektové dokumentace
centrálního vytápění v obci
(v případě rozhodnutí o realizaci)
Kulturní akce — Setkání Parohatých
měst a obcí v roce 2010

SZIF*

162

180

SZIF*

1250

1400

SZIF*
ROP*

1350
-

1500
-

MSK*

-

-

MSK*

-

-

Přeshraniční
spolupráce
ČR-PL

*) MSK — Moravskoslezský kraj
SZIF — Státní zemědělský intervenční fond
MV ČR — Ministerstvo vnitra České republiky
ROP — Regionální operační program

Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Krátce
• Na obci Pražmo proběhla kontrola
Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na získané dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu
zřízeného Ministerstvem Zemědělství ČR. Je potěšením informovat Vás,
že tato kontrola neshledala žádné nedostatky. Pro informaci uvádíme, že
tato kontrola byla pro obec zcela mimořádná a doplňující běžné pravidelně se opakující kontroly hospodaření obce.
• Občanské sdružení pro děti, rodinu
a volný čas ve spolupráci s obcí Pražmo otevřelo v budově mateřské školy
rodinné centrum Naschválníček (nyní
již Skřítek). Doufáme, že se maminkám, které rodinné centrum navštěvují bude program centra líbit a každá
si v něm najde něco, co by její dítě
v běžném životě třeba postrádalo. Zároveň věříme, že zájem z jejich strany
nebude polevovat a my tak budeme

moci na něj reagovat rozhodnutím
o rozšíření prostor mateřského centra a případně i jeho časového rozsahu v dopoledních hodinách.
• Upozorňujeme všechny občany, že
přesné a závazné termíny konání zasedání zastupitelstva obce, včetně
programu, byť jsou předběžně navrženy vždy na začátku kalendářního
pololetí, je možno zjistit na úřední
desce obecního úřadu, všech vývěskách v obci, na elektronické úřední
desce a v aktualitách na internetových stránkách obce vždy 7 dní před
jejich konáním.
• Dne 14. února 2009 se v hotelu Travný uskutečnil 1. obecní ples. Hned
u vstupu přivítal všechny hosty p. starosta s p. místostarostkou, dámy dostaly růži a pánové štamprličku něčeho ostřejšího. K tanci i poslechu hrála
kapela Flash music a mezi jednotlivými tanečními sériemi bylo možno
shlédnout zajímavá vystoupení. Nej-
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dříve všechny velmi pobavily „Pražmovské klebetnice“, kdy za své vystoupení sklidily obrovský potlesk.
Potom se představila s ukázkou latinskoamerických tanců Amálie Pýchová se svým partnerem Janem Navrátilem a nakonec předvedla taneční
skupina Kanafas několik country a irských tanců. Okolo půlnoci došlo na
losování tomboly, která byla díky

štědrosti sponzorů velmi bohatá.
Tímto všem sponzorům ještě jednou
děkujeme. Z okamžitých reakcí lidí
přímo na plese i z pozdějších ohlasů
bylo z této akce zaznamenáno všeobecné nadšení, což je samozřejmě
pro organizátory největší pochvala
s vyvoláním jejich příslibu k uspořádání plesu i v příštím roce.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Hospodaření za rok 2008
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Příjmy:
Daně přijaté od Finančního úřadu F-M
Správní poplatky
Místní poplatky
Výtěžek z provozování VHP
Příjmy z pronájmu pozemků a prodeje
Příjmy z pronájmů nebyt. prostor
Příjmy z pronájmů v Rajmaneu a ostatní služby
Příjmy za poskytování služeb
Příjmy za odpad rok 2008
Příjmy ze hřbitovních poplatků
Příjmy z úroků
Příjmy z úhrad dobýacího prostoru
Ostatní nedaňové příjmy
Neinvestiční dotace od veř. rozpčtu ústř. úrovně
Neinvestiční dotace na volby ÚZ 98193
Neinvestiční dotace od ÚP F-M
Neinvestiční dotace od KÚ MSK — na hasiče
Neinvestiční transféry od obce Krásná
Ostatní investiční přijaté transféry ze st. rozpočtu
Investiční přijaté transféry od obcí
Investiční přijaté transféry od krajů
Přijaté sankč. platby, za prodej majetku a věcné břem.
Přijaté neinvestiční — sponzorské dary
Sociální fond — převody mezi účty
Daňové a nedaňové příjmy celkem za rok 2008

Výdaje:
11. Příspěvek na dopravu ČSAD
12. Místní komunikace oprava a zimní údržba
15. Náklady na opravy MŠ a ostatní provoz

6 745 069,00
55 090,00
117 092,00
54 307,00
16 883,00
23 000,00
119 989,00
40 205,00
499 795,00
230 400,00
24 535,00
11 846,00
105 290,00
97 565,00
30 000,00
180 000,00
27 800,00
54 044,00
2 000 000,00
489 247,50
300 000,00
9 000,00
10 000,00
10 000,00
11 251 157,50
55 332,00
320 824,00
262 685,00
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16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pražmovské ozvěny
Mateřská škola — příspěvek od zřizovatele
Příspěvek na žáky ZŠ Morávka a ZŠ Raškovice
Veřejná finanční podpora sdružením a jiným organ.
Provoz knihovny
Výdaje na kulturu
Veřejné osvětlení a oprava vedení do Obory
Provoz hřbitova
Oprava a údržba HZ
Odvoz komunál. i nebezpečného odpadu, skládkovné
Péče o vzhled obce
Provoz Rajmanea a pečovatelka
Nebytové prostory — staré OÚ — údržba
Jednotka požární ochrany
Nákup hasičského auta RENAULT
Rekonstrukce garáže hasič. zbojnice
Zastupitelstvo obce
Vnitřní správa OÚ
mzdy zaměstanců
sociální pojištění
zdravotní pojištění
pojištění majetku
služby peněžních ústavů
úroky vlastní
ostatní provoz — energie, peletky, služby
Výdaje na volby
Programové vybavení
Čl. příspěvky SOPM a sdruž. obcí Morávka — Pražmo
Právní a poradenské služby
Nájemné za půdu a garáž
Cestovné
Územní plán — změny
Sociální fond — převody mezi účty
Běžné a kapitálové výdaje celkem za rok 2008
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2008
Zplacený úvěr
Stav účtu k 1. 1. 2008
Příjmy za rok 2008
Celkem
Výdaje za rok 2008
splátky úvěru
Stav k 31. 12. 2008

360 000,00
580 391,00
51 000,00
94 217,00
117 562,00
292 903,00
147 702,00
38 421,00
627 656,00
355 508,00
253 147,00
75 691,00
189 271,00
2 978 495,00
737 296,00
639 337,00
431 853,00
435 882,00
179 593,00
48 763,00
17 955,40
12 197,00
772 070,00
29 834,50
7 326,00
38 274,00
118 113,00
3 589,00
17 287,00
155 890,00
10 000,00
10 456 064,90
1 374 075,27
500 000,00
1 078 982,68
11 251 157,49
12 330 140,17
-10 456 064,90
-500 000,00
1 374 075,27

Rusková, účetní obce Pražmo
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Stejně jako v loňském roce obec
Pražmo vyhlašuje soutěž pro děti, žáky
a mládež do 18 let, (zapojit se mohou
i dětské kolektivy) na téma

„Pražmo“
místo, které pro mne
mnoho znamená
Soutěž má dvě části: výtvarnou a literární. Vyhodnocení proběhne u příležitosti oslav Dne dětí (6. 6. 2009 v areálu
u Sv. Floriána) a na jednotlivé vítěze čekají hodnotné ceny. Vítězné práce v literární části budou otištěny v Pražmovských ozvěnách, vítězné práce ve vý-

tvarné části budou vystaveny v prostorách obecního úřadu.
Kategorie: I. 3—6 let
II. 7—10 let
III. 11—15 let
IV. 16—18 let
Do hodnocení budou zařazeny
všechny práce, které budou doručeny
na obecní úřad do 31. května 2009.
Každá práce musí být opatřena jménem, adresou a kategorii. Technika
zpracování je libovolná, fantazii se meze nekladou.
Přejeme Vám mnoho nápadů a těšíme se na Vaše práce.

Anketa s názvem „Barva naší školky“
Jak jsme již informovali výše, obci se podařilo získat dotaci na II. etapu rekonstrukce budovy mateřské školy, která bude mimo jiné znamenat i výměnu stávajícího šedého kabátu. Jelikož bychom byli rádi, aby naše rozhodnutí o barvě nové fasády bylo inspirováno i Vašimi podněty, vyhlašujeme anketu, ve které můžete vyjádřit svou představu.
HLASOVAT O BARVĚ FASÁDY BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY MŮŽETE NĚKOLIKA
ZPŮSOBY A TO DO PÁTKU 10. DUBNA 2009:
1. Formou internetového hlasování (na adrese www.prazmo.cz vlevo dole).
2. Vhozením níže vybraného barevného ústřižku (případně kombinaci barev) do
2. schránky obecního úřadu, či odevzdáním personálu mateřské školy.
Vyberte si z níže uvedených barev (ODSTÍNY JSOU ORIENTAČNÍ), odtrhněte ji
a vhoďte do schránky obecního úřadu, případně předejte personálu mateřské školy. Pokud si myslíte, že by nový kabát mohl být barevně nebo odstíny kombinovaný, neváhejte a přidejte více barev podle gusta, případně zaškrtněte políčko ANO
v nabídce. Při volbě více barev je nezapomeňte spojit dohromady. :-)

✃
ODSTÍNY
ZELENÉ

ODSTÍNY
ČERVENÉ

ODSTÍNY
ŽLUTÉ

ODSTÍNY
MODRÉ

ODSTÍNY
ORANŽOVÉ

ODSTÍNY
HNĚDÉ

Kombinace Kombinace Kombinace Kombinace Kombinace Kombinace
více odstínů více odstínů více odstínů více odstínů více odstínů více odstínů
ANO*
ANO*
ANO*
ANO*
ANO*
ANO*

*) zaškrtněte, pokud chcete kombinaci více odstínu vybrané barvy

BÍLÁ
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Pro inspiraci je zde ukázka stávajícího stavu

Exkurze
v rámci
projektu
centrálního
vytápění obce
V rámci přípravy projektu centrálního vytápění obce proběhly nedávno
dvě exkurze do míst, kde tento systém
vytápění funguje již několik let.
První exkurze byla pouze pro členy
zastupitelstva, kdy jsme navštívili obec
Roštín nedaleko Kroměříže. Jelikož se
jedná o obec ležící v rovinách obklopenou lány řepky a obilí, používají zde jako palivo slámu, kterou si obec sama
z polí sklízí a připravuje do podoby
vhodné ke spalování.
Po prohlídce celého zařízení jsme se
od tamního starosty Radovana Mana
a jeho spolupracovníků dověděli spou-

stu zajímavých informací o tom, jak
projekt připravovali, jak systém provozují, jak funguje apod., které nám pomohou vyvarovat se možným potížím
při přípravě projektu i jeho případné
realizaci.
Druhá exkurze se konala 14. března
a byla určena pro všechny zájemce
z řad obyvatel. Asi 30 spoluobčanů se
tentokrát vypravilo do Valašské Bystřice. Valašská Bystřice je vesnice obklopena samými lesy nedaleko Rožnova p. R.
Hned po vystoupení z autobusu nás
mile překvapila skutečnost, že kromě
jednoho domku se z žádného jiného
komínu nekouřilo. Pouze vzadu za školou se tyčil komín obecní kotelny, z něhož v pravidelných intervalech stoupal
k nebi čistě bílý kouř podobný páře.
I přesto, že bylo mrazivé sobotní ráno
a všichni si užívali vytopených domovů, obcí se netáhl hustý štiplavý dým
hrající všemi barvami.
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Nejdříve se nám dostalo velmi milého přijetí na obecním úřadě, kde nás
stylově se štamprlí v ruce přivítal místostarosta obce Mgr. Radek Halačka. Se
svým kolegou nám pověděli pár slov
o obci i o centrálním vytápění a následně jsme se šli podívat na kotelnu z blízka. Vzhledem k poloze obce, která leží
mezi lesy používají zde jako palivo
štěpku, kterou nakupují od dodavatelů.
V kotelně si mohli naši občané celé zařízení prohlédnout a poptat se na vše,
co je v souvislosti s touto problematikou zajímalo.
Na vlastní oči se mohli všichni přesvědčit, že kotelna (ač je v centru obce,
prakticky spojená s budovou základní
školy) nebyla vůbec hlučná, neprášilo se
v ní ani v přilehlém okolí a nikdo nezaznamenal žádný zápach. Pokud by kotelnu neprozradil přilehlý komín, nikoho by nenapadlo, že stojí právě vedle ní.
Po prohlídce kotelny nám zástupci
obce ukázali nově zrekonstruovanou
školu a celá exkurze byla zakončena
obědem v obecním kulturním domě.
U oběda se opět rozvinula diskuse
o centrálním vytápění, při které byl
prostor pro vyjasnění řady otázek.
Myslím, že to byla velmi zdařilá akce
a ten, kdo se jí zúčastnil, si uvědomil, že
centrální vytápění má svůj smysl i u nás
v obci. Škoda jen, že nejeli aspoň někteří z řad těch zapřisáhlých odpůrců, kteří by přímým pohledem na skutečnost
mohli změnit svůj názor.
Mgr. Michaela Honešová,
místostarostka obce

Omluva
V minulém vydání Pražmovských
ozvěn vyšel článek Člověk a ptactvo,
který pojednával mimo jiné o ptačích
budkách a byly zde autorem nabídnuty
soupravy pro jejich sestavení. Autorem

tohoto článku byl ing. Bohdan Kubenka. A právě informace o autorovi se při
přepisu tohoto článku zcela vytratila.
Za to se p. Kubenkovi hluboce omlouvám.
Mgr. Michaela Honešová,
místostarostka obce

Zájezd do Pelhřimova
Jako poděkování, že se obec v prosinci zapojila do celostátní akce pořádané
rádiem Frekvence 1 „České vánoce s Ježíškem“ společně s vypouštěním modrých balónků, dostala obec 40 volných
vstupenek do expozice Muzea rekordů
a kuriozit v Pelhřimově.
Rozhodli jsme se, že uspořádáme
tento zájezd pro děti z obce, přičemž
přednostně byly vstupenky nabídnuty
organizacím, které pravidelně pracují
s dětmi, tzn. mladým hasičům a skautům. Vzhledem k tomu, že je stále ještě
několik volných míst v autobuse, nabízíme tuto možnost i ostatním dětem
(v doprovodu rodiče).
Zájezd se koná v sobotu 4. dubna
2009, odjezd od hotelu Travný bude
v 6 hod. ráno a návrat v pozdějších odpoledních hodinách.
Zájemci se mohou bezodkladně přihlásit (nebo získat další informace) na
e-mailové adrese: misa.honesova@seznam.cz nebo na tel: 777 829 473.

Kominictví Šputa bude
v letošním roce provádět
čištění komínů v těchto termínech:
1. a 2. června
a 26. a 27. listopadu
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Informace Policie ČR
Vážení spoluobčané,
stručně vás chci seznámit s nově zaváděnou metodou community policing
do praxe všech útvarů a organizačních
článků Policie ČR, tudíž i u našeho obvodního oddělení.
Jedná se o profesionální a zároveň
vstřícný výkon služby, který je založený
zejména na těchto principech:
a) za bezpečnost a veřejný pořádek
není odpovědna pouze policie,
nýbrž celá veřejnost — fyzické
a právnické osoby přijímají díky
tomuto policejnímu přístupu svůj
díl odpovědnosti za kvalitu života
v místě svého trvalého bydliště
b) místní problémy jsou řešeny na
místní úrovni
c) v okrsku vykonává obchůzkovou
službu policista se svěřenou
územní odpovědností za daný
okrsek — občan zná „svého“ policistu
d) policie zaměřuje svou činnost na
preventivní působení, které předchází represi a vede partnery ke
společnému identifikování bezpečnostních rizik a současně usiluje o omezení příčin jejich vzniku
e) policie pravidelně informuje veřejnost o bezpečnostní situaci
v území a při plánování své činnosti bere v úvahu potřeby a očekávání partnerů získané zejména
z průzkumů spokojenosti
Budeme se snažit v brzké době více
prohlubovat naši vzájemnou spolupráci, budou nás zajímat naše společné
problémy, o kterých budeme chtít společně diskutovat, a pak přijímat adekvátní opatření. Budeme chtít úzce
spolupracovat nejen se starostou vaší
obce Pražmo panem Markem Kaniokem, DiS., ale se všemi členy zastupitelstva, budou nás zajímat názory vás
všech, kteří máte zájem na zlepšení si-
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tuace v oblasti veřejného pořádku ve
vaší obci.
Rozpracováním priorit Krajského ředitelství Policie Severomoravského kraje, s přihlédnutím k potřebám vyplývajících z bezpečnostní situace na území
našeho územního odboru vnější služby
Frýdek–Místek, byly pro letošní rok
2009 pro náš odbor (území našeho bývalého okresního ředitelství) stanoveny
tyto priority:
1. Mé auto, taška i já jsme v bezpečí
při nákupu v obchodním centru.
2. Bezpečně na přechodu pro chodce.
3. Nebuďme lhostejní k okolí.
4. S cigaretou, alkoholem a drogami
budeš „in“ jen chvíli.
5. Rekreační chaty se u nás cítí bezpečně.
6. Každý zná svého policistu.
7. Bezpečný průjezd městem Frýdek–Místek.
První a poslední bod se našeho obvodního oddělení téměř netýká, o to více se zaměříme na úspěšnou realizaci
zbylých pěti priorit.
Již v minulých létech jsme týden na
začátku a konci školního roku a pak na
základě požadavků vedení základních
škol během kulturních a sportovních
akcí vytvářeli hlídkováním v okolí základních škol v Raškovicích a na Morávce bezpečný prostor pro naše děti.
Také děti v mateřských školách a děti
z nejnižších tříd základní školy během
našich přednášek učíme zásadám chování před vstupem a po vstupu na přechod pro chodce, jak se mají celkově
pohybovat po komunikaci a při jejím
přecházení. Naše působení u základních škol bude letos v ranní době před
začátkem výuky ještě častější.
Při různých přednáškách a besedách
vás upozorňujeme, že lhostejnost se
vám nemusí vyplatit. Jednou pomůžete
vy, příště vám to může někdo vrátit.
Hlavně s pomocí vás, spoluobčanů,
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kterým není své okolí lhostejné, jsme
v minulosti několikrát zadrželi pachatele vloupání do rekreačních chat, loni
jsme zadrželi pachatelé krádeží cigaret
z prodejen, kteří páchali trestnou činnost na území celé Moravy a Slezska.
Pokud např. zjistíte, že se ve vaší obci
pohybují osoby, které se pod různými
záminkami (např. vrácení různých přeplatků z platebních záloh na elektřinu
či plyn, že je posílá nějaký rod. příslušník, ať mu pošlou peníze, vylákání
půjčky na smyšlený příběh na cizí doklady, nabídka prodeje nekvalitního
předraženého zboží, apod.) snaží vetřít
do vašeho domu či bytu, přivítáme,
když nás o tom neprodleně budete informovat. My se jim budeme velmi rádi
věnovat.
Také v letošním roce budeme pokračovat v přednáškové činnosti na našich
obou základních školách v Raškovicích
a Morávce na téma nebezpečnosti kouření a užívání alkoholu a drog. Zde vám
rodičům nezletilců mohu jen stručně
poradit, ať žijete společně se svými dětmi, nenechte je pouze žít vedle sebe.
Sledujte jejich chování, činnost, náhlé
změny v jejich chování se snažte sami
pro sebe a hlavně pro ně objasnit. Důvěřujte jim, ale prověřujte je. Z neznalosti či pohodlnosti nepodlehněte iluzi,
že se vás tento problém nemůže dotknout a že na „vaší“ škole, mám na
mysli i základní školy, to nehrozí.
S oběma základními školami v našem
obvodě výborně spolupracujeme a tímto děkuji jejich ředitelkám za ochotu
a vstřícnost, kterou směrem k nám a této problematice projevují. Já vám, rodičům, mohu slíbit, že my budeme vaše
nezletilce ochraňovat po naši linii. Budeme nadále společně s pracovnicí sociálního odboru Magistrátu statutárního města Frýdku–Místku formou bezpečnostních opatření kontrolovat
a zjišťovat, zda jim v různých prodejních či restauračních zařízeních není
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prodáváno, podáváno či jiným způsobem umožňováno konzumování alkoholických nápojů. Za posledního čtvrt
roku jsme provedli 3 taková opatření
a vždy pro nás, bohužel, s pozitivním
výsledkem.
Vy, kteří bydlíte v okolí chatových oblastí, jste si již mohli všimnout v závěru
loňského roku zvýšeného pohybu našich policistů. Snažíme se zjistit nějaké
poznatky o pachatelích, kteří nám, byť
v malé míře, provádějí vloupání do rekreačních objektů. Letos budou často
prováděna bezpečnostní opatření
s tímto zaměřením, a to v malém i větším rozsahu. Touto cestou děkuji všem,
kteří nám v minulosti v naší činnosti
při řešení této problematiky nějak pomohli. S radostí přivítáme od vás, spoluobčanů, jakoukoliv informaci, která
nás povede ke zjištění pachatelů této
trestné činnosti.
Nejdůležitějším článkem metody
community policing z pohledu práce
obvodního oddělení je policista vykonávající obchůzkovou službu v přiděleném okrsku v rozsahu svěřené pravomoci. Ve vaší obci Pražmo bude působit jako „váš“ policista prap.Tomáš Valach, budete mít možnost předávat mu
své podněty ke zlepšení situace v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
při jeho častých obchůzkách vaší obcí.
Bude úzce spolupracovat se starostou
a zastupitelstvem obce Pražmo bude se
aktivně účastnit jejich veřejných zasedání, kde vám, občanům, bude k dispozici, bude spolupracovat se zájmovými
organizacemi ve vaší obci, mateřskou
školou a dalšími organizačními články
policie.
Závěrem mám pro vás všechny dobrou zprávu. V nejbližší době se vám již
nebude moci stát, že se na naše Obvodní oddělení Krásná nedovoláte pomoci
na našem tel. čísle ke stálé službě — 558
692 333, v případě naší nepřítomnosti
bude linka automaticky překlopena
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k dozorčímu Krajského ředitelství policie ČR Severomoravského kraje, územní odbor Frýdek–Místek (dozorčí bývalého okresního ředitelství F–M), kde
vám vyjdou vstříc. Tím zůstává nedotčena funkčnost naší mobilní tel. linky
728 142 203, ke které má náš dozorčí
nepřetržitý přístup.
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Těšíme se na užší, intenzivnější spolupráci s vámi občany, přeji vám i nám,
abyste byli s naším přístupem i výsledky naší práce spokojeni, rádi vám budeme pomáhat a chránit vás.
komisař npor. ing. Bohumír Vlček,
vedoucí obvodního oddělení
PČR Krásná — tel.: 974 732 760
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Technické služby
ve Frýdku–Místku Vám nabízí:
• pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16, 22
• realizace zahrad na klíč
• napouštění bazénů
(doprava vody)
• údržbu travnatých ploch,
kosení
• péči o okrasné dřeviny a keře
• frézování pařezů, štěpkování větví
• průklesty, ořezy, kácení
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• výkopy hrobů
• pronájem mobilních WC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opravy ploch asfaltovou směsí
strojní výkopové práce
přepravu materiálů
řezání betonových, asfaltových
ploch
výstavbu a rekonstrukci
dlážděných prostranství
a chodníků
výrobu lehkých zámečnických
konstrukcí, sportovních prvků
stolařské, zámečnické
a natěračské práce
stavbu plotů
instalaci dopravního značení svislé
i vodorovného, popř. zapůjčení
mobilních dopravních značek
pohřební službu

Neváhejte a kontaktujte nás!
TS a. s., 17. listopadu 910, 738 02 Frýdek–Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz
N A Š E S LU Ž B Y P RO VA Š I P O H O D U !
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