PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY
ZPRAVODAJ
10. dubna 2006

OBCE

PRAÎMO
číslo 3 / 2006

Pfiejeme v‰em radostné Velikonoce
a dobrou pohodu po v‰echny sváteãní dny.
Sběr železného
šrotu

Sběr nebezpečného
odpadu

proběhne v naší obci
v sobotu 29. dubna 2006
od 8 hodin.

proběhne před budovou OÚ Pražmo
v sobotu 27. května 2006
od 9.30 do 10.00 hodin.
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Z jednání zastupitelstva
obce
Úprava rozpočtu — Zastupitelstvo
obce schválilo navýšení rozpočtu
o 636 tisíc Kč, jedná se zejména o zůstatek na bankovních účtech z konce
minulého roku.
Uctění obětí válek — Oběti válek
uctíme položením věnce k pomníku
dne 5. 5. 2006 v 16 hodin.
Plnění smlouvy s SDH — Kontrolní
výbor provedl kontrolu plnění smlouvy mezi obcí a SDH Pražmo. Při kontrole bylo zjištěno, že SDH by měl obci
uhradit 920 Kč ze telefonní hovory,
spotřebovanou vodu a elektrickou
energii v hasičské zbrojnici v roce
2005. Zastupitelstvo obce schválilo
prominutí dlužné částky z důvodu
bezplatně provedených prací pro
obec.
Námitky k zápisu — Zastupitelstvo
obce projednalo námitky člena zastupitelstva ing. Jaroslava Valase, CSc. k zápisu z 31. zasedání zastupitelstva a schválilo platnost tohoto zápisu. Jedná se již
o 14. námitku v tomto volebním období, ve všech případech zastupitelstvo
obce potvrdilo platnost zápisu.
Rozpočet SOPM — Sdružení obcí
povodí Morávky zveřejnilo svůj rozpočet na rok 2006 ve výši 3 871,6 tis. Kč.
Zvýšení příspěvku rodičům — Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení
příspěvku rodičům při narození dítěte
na částku 2 000 Kč.
Úprava dopravního značení — Zastupitelstvo obce schválilo návrh změny dopravního značení v obci. Pokud
tento návrh schválí kompetentní orgány, měla by být vytvořena obytná zóna
v ulicích Kostelní, Horní, Třešňová,
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Chodníky, Lipová a Krátká s vyznačeným parkovištěm u kostela. V Rovni by
měla být omezena rychlost jízdy na 30
km/hod. a současně by zde měla být
umístěna dopravní značka „Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou „Zvýšený pohyb chodců“.

Informace o ptačí chřipce
Přibližně po třech letech výskytu
v Asii se současný kmen vysoce patogenní ptačí chřipky (aviární influenza,
virus H5N1) rozšířil do Evropy. V říjnu
2005 byla přítomnost viru potvrzena
poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska. V únoru a březnu 2006
se nákaza rozšířila do dalších evropských států. Byla potvrzena především
u volně žijících ptáků (zejména labutí).
Ptačí chřipka (přesnější je chřipka
ptáků) je virové onemocnění postihující ptáky, jehož rezervoárem je především migrující vodní ptactvo. U těchto
hostitelů infekce probíhá obvykle bezpříznakově, jen výjimečně je klinicky
zjevná. Zasáhne-li však drůbež (slepice, husy, krůty, kachny krocany), může
se projevit jako vysoce infekční s prakticky stoprocentní úmrtností v postiženém chovu.
K přenosu obecně dochází především trusem nemocných ptáků, ale
i infikovanými kadavery, infikovanou
podestýlkou atp. Přesnou příčinu úhynu ptáka lze zjistit pouze laboratorně.
Lidé se mohou infikovat pouze velmi
těsným kontaktem s infikovanými ptáky či uhynulými ptáky nebo s jejich exkrety (výkaly, peří). Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí
chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Virus je ničen záhřevem nad
70°C za několik sekund. Dosud nebyl
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prokázán přenos nákazy z člověka na
člověka.
Inkubační doba je časový úsek mezi
kontaktem s virem a projevem klinických příznaků. V případě ptačí chřipky
H5N1 je to pouze několik dní (do jednoho týdne). Příznaky ptačí chřipky
u drůbeže se projevují tak, že drůbež je
otupělá, má načepýřené peří, je netečná, odmítá se pohybovat. Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo zvířata nepřijímají krmivo vůbec. Rovněž snáška
se výrazně snižuje, nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají
tenkou skořápku. Některá zvířata mají
příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). V závislosti na stupni patogenity daného ptačího kmene (tj. na jeho
schopnosti vyvolat onemocnění) může v nakaženém chovu dojít až ke
100% úhynu.
Při dodržení základních ochranných
pravidel je pravděpodobnost nákazy
člověka mizivá. Je třeba se vyvarovat
všech zbytečných kontaktů s podezřelými a uhynulými ptáky, stejně tak s jejich exkrety (trus, peří, kontaminovaná
podestýlka atd.).
Zásady ochrany před nákazou:
chránit se kontaktu s uhynulými ptáky,
nedotýkat se ptačích výkalů, informovat o nálezu většího počtu uhynulých
ptáků veterinární správu, poučit děti,
aby se nedotýkaly mrtvých opeřenců
a nehrály si s drůbeží, dbát o osobní
hygienu (umývání rukou, přezouvání,
převlékání po kontaktu s drůbeží), nezpracovávat nemocnou drůbež, při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou dbát
na základní cestovatelské zásady (vodu pouze z originálních obalů, konzumovat pouze tepelně opracované potraviny, zmrzlinu pouze z originálních
obalů, vyhýbat se trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici).

Co dělat v případě, že máte u svého
drůbežího hejna podezření na infekční chorobu? Informujte ihned veterinárního lékaře nebo veterinární
správu. Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa. Řiďte se
přesně podle instrukcí soukromého
nebo úředního veterinárního lékaře.
Další informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární
správy ČR — www.svscr.cz a Ministerstva zdravotnictví — www.mzcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nezákonný dovoz
odpadů do ČR
Na základě zjištění Generálního ředitelství cel ČR a České inspekce životního prostředí o nelegálním dovozu
odpadů do ČR bylo cestou Policejního
prezidia ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování Správy Severomoravského kraje a SKPaV OHK Frýdek–Místek přijato opatření k zabránění nezákonného dovozu odpadů do České republiky.
Z dosud shromážděných poznatků
vyplývá, že se jedná o odpad pocházející ze Spolkové republiky Německo
a Rakouska, který je prostřednictvím
českých
autodopravců
převážen
a skladován na různých místech, především v bývalých vojenských či zemědělských objektech. Při dovozu
a dalším nakládání s nimi jsou porušovány právní předpisy upravující nakládání s těmito odpady, kterými jsou
především zákon o odpadech č.
185/2001 Sb. a prováděcí předpisy, jakož i přímo předpisy EU. Porušení
právních předpisů může mít za následek naplnění skutkové podstaty správ-
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ního deliktu, k jehož řešení jsou příslušné orgány Celní správy nebo České
inspekce životního prostředí. Není vyloučena ani možnost naplnění skutkové podstaty některého trestného činu,
zejména nakládání s nebezpečnými
odpady dle § 181e odst. 2 trestního zákona, nebo porušování předpisů
o oběhu zboží ve styku s cizinou dle
§ 124 trestního zákona.
Policie České republiky

Diakonie Broumov
vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
— letního a zimního oblečení
(pánské, dámské, dětské)
— lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek
— péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů a dek.
Věci zabalené do igelitových pytlů
či krabic je možno odevzdat
v kanceláři Obecního úřadu Pražmo
ve dnech 22.—31. května 2006.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Český zahrádkářský svaz
informuje:
Organizace Morávka plánuje v letošním roce tyto zájezdy:
13. května (sobota) Polsko. Do Pisarzovic na výstavu s prodejem azalek,
rododendronů, květin a okrasných keřů. Odpoledne podle počasí lanovkou
na Čantorii nebo do Ústroně - Ciezsyna. Odjezd v 7.00 z Velkého Lipového.
Cena 150 Kč.

5. a 6. srpna (sobota, neděle) Lešná.
Návštěva ZOO v Lešné, hřebčína v Napajedlech, japonské zahrady u Uherského Hradiště, večeře s posezením
a hudbou ve vinném sklepě, skanzen
ve Strážnici, výstava ve Věžkách a prohlídka Kroměříže — kulturní památka
UNESCO. Odjezd v 7.00 hod. z Velkého
Lipového. Cena včetně jízdného, noclehu, večeře, přípitku, snídaně a průvodce 700 Kč.
29., 30. září a 1. října (pátek—neděle) Praha. Prohlídka Litomyšle (město,
zámek, park), odpoledne prohlídka
Prahy s průvodcem, pak volno. Večer
návštěva kulturních programů podle
zájmů (divadlo, muzikál, atrakce).
Druhý den prohlídka pamětihodností,
bude upřesněno podle dohody (Bílá
hora, Hvězda, Průhonice ap.). Večer
kulturní programy. Třetí den volno,
pak odjezd na Karlštejn, prohlídky
a přejezd k památníku bitvy Tří císařů
u Slavkova. Program v Praze si může
každý zorganizovat samostatně nebo
pro větší skupinky zajistíme vstupenky
podle upřesnění programů na začátku
prázdnin. Bude uvedeno ve zpravodaji.
Odjezd opět v 7.00 hod. z Velkého Lipového. Cena za jízdné, 2× nocleh, 2× večeře, 2× snídaně a průvodce 1600 Kč.
Přihlášky a platby u:
paní Bražinové J., Morávka,
tel. 558 691 093
paní Nitrové E., Raškovice 14,
tel. 728 335 115
Ing. Pěchuvky M., Pražmo 202,
tel. 558 692 609.
Členové, kteří se přihlásili na zájezd
na členské schůzi, musí zaplatit zájezd
do Polska do 15. dubna, zájezd do Lešné do 30. června a zájezd do Prahy do
30. července. Při nezaplacení v termínu nebudou místa již rezervovaná.
Příspěvek ČZS pro členy za zájezd do
Polska je 30 Kč, do Lešné 150 Kč, do
Prahy 350 Kč.
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VOLEJBAL
TJ Pražmo-Raškovice —
sezóna 2005/2006
V listopadu začaly svou soutěž
okresního přeboru žákyň naše mladší
žákyně z 5.—6. třídy, které se potýkají
s velkou nervozitou spojenou se začátky každého volejbalisty a volejbalistky,
kdy hráčky odehrávají svá první utkání
a zatím jsou na posledním místě.
V prosinci se také zúčastnily svého
prvního volejbalového turnaje v Palkovicích, kde se umístily na 5. místě ze
6 zúčastněných družstev.
Hlavní soutěží těchto děvčat však
bude soutěž v minivolejbale začínající
v dubnu, která se hraje na zmenšeném
hřišti 6,0 × 6,0 m s výškou sítě 210 mm
a s počtem hráček 3. Do soutěže jsou
přihlášena dvě družstva žákyň a jedno
družstvo žáků.
Bohužel se však stále potýkáme nedostatkem dětí a jejich nezájmem, ale
také s nezájmem jejich rodičů, aby
u svých dětí pohyb upřednostňovali.
Do volejbalové přípravky pravidelně
chodí 11 děvčat a 4 chlapci, a to ze
všech spádových obcí Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty
i Dobrá a navíc jsou to převážně děti,
které navštěvují i další kroužky.
Prosím všechny rodiče, nenechte své
děti zahálet jen doma u počítače,
vždyť pohyb je pro zdraví spolu se
správnou životosprávou to nejdůležitější. Nebojte se přihlásit své dítě na
jakýkoliv sport, přičemž jednou
z možností je právě volejbal, který má
v Raškovicích velkou tradici a byla by
škoda ji z nedostatku zájemců přerušit. Tréninky děvčat chlapců 5.—7. tříd
jsou 2 × týdně po 90 minutách, ve středu od 15.00 a v pátek od 15.30 v ZŠ
Raškovice (kontakt: Šárka Sonnková
732 241 173) .
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Doufáme, že také obec Raškovice
(stejně jako okolní obce s menší sportovní základnou) se brzy dočká vhodné tělocvičny, která je pro náš oddíl
oproti ostatním družstvům velkým
handicapem. Musím připomenout, že
jen díky již dlouhodobé spolupráci
s vedením ZŠ Dobrá máme možnost
uskutečnění dvou tréninků (pondělí
— kadetky, pátek — ženy) a odehrání
všech domácích utkání v období říjen—duben v regulérní tělocvičně právě této školy!
Také mládežnická družstva TJ Pražmo-Raškovice, oddílu volejbalu, junioři, juniorky a kadetky pokračují
v zimních a jarních měsících roku
2006 ve svých soutěžích, které začaly
v listopadu 2005. Kadetky pod vedením pana Radka Skotnicy zatím obsadily 8. místo z 9 družstev a jejich tréninky jsou pondělí 17.30—19.00 ZŠ
Dobrá, středa 17.00—18.30 ZŠ Raškovice.
Bohužel jsme byli nuceni z nedostatku hráček odhlásit, ještě před zahájením soutěže v říjnu, družstvo juniorek
ze soutěže krajského přeboru. Z obdobného důvodu jsme taktéž odhlásili
z krajského přeboru v polovině soutěže také družstvo juniorů.
Junioři, pod vedením p. Pavla Skotnicy, však pokračují v soutěži okresního přeboru juniorů, kde jsou doplněni
mladšími hráči a juniorky hrající pod
vedením p. Romana Hrůzka okresní
přebor juniorek, doplňují kadetky. Tréninky juniorů — středa, pátek 18.30—
20.00 ZŠ Raškovice, juniorky trénují
zároveň s družstvem žen v pátek
17.00—18.30 ZŠ Dobrá. Také do těchto
družstev se hledají posily raškovického volejbalu.
Na podzim skončili na 6. místě z 10
první část svých soutěží muži, hrající
okresní přebor II. třídy a ženy, hrající
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krajský přebor II. třídy obsadily na
podzim 5. místo z 9. Družstva mužů
i žen jsou doplněna mladými hráči
a hráčkami z řad juniorských kategorií. Svou soutěž muži hrají prakticky
bez tréninků, ženy hrající soutěž trénují 1× týdně v ZŠ Dobrá.
Apeluji však na všechny hráčky volejbalu,které již skončily svou hráčskou kariéru z jakýchkoliv důvodů, ale
i na ženy, které umí hrát volejbal alespoň rekreačně, aby si přišly zahrát do
tělocvičny v ZŠ Raškovice ve středu od
20.00—21.30 h, a to až do konce dubna
2006. Od května se pak budeme scházet dle zájmu i na volejbalových kurtech. Všechny budete vítány a navíc
uděláte něco pro své zdraví a tělo
(kontakt: Šárka Sonnková 732 241 173)!
Jarní část okresního přeboru mužů
začíná 2. 5. v 18.00 ve Frýdku–Místku,
celkem je čeká ještě 9 zápasů, z toho 4
utkání na domácím hřišti, volejbalových kurtech TJ Sokola Pražmo-Raškovice, (s družstvem KRÁSNÁ, s družstvem HNOJNÍK, 26. 5. 06 v 18.00 h,
s družstvem BAŠKA, 13. 6. 06 v 18.00 h,
s družstvem STAŘÍČ).
Ženy začínají svou druhou část krajského přeboru 22. 4. 2006 v Bernarticích nad Odrou. Odehrát jim zbývá
celkem 8 dvojzápasů. Na domácí hřiště, volejbalové kurty TJ Sokola Pražmo-Raškovice, je můžete přijít povzbudit ve dnech:
Sobota
6. 5. 2006
v 10.00
soupeř: Český Těšín A
Sobota
20. 5. 2006
v 10.00
soupeř: Palkovice
Sobota
3. 6. 2006
v 10.00
soupeř: Český Těšín B
Neděle
11. 6. 2006
v 10.00
soupeř: Frýdek–Místek
Oddíl volejbalu je také již tradičním
pořadatelem turnajů pro družstva hrající soutěže okresních, krajských pře-
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borů, ale II. ligy z celé České republiky.
Mládežnické turnaje s názvem Malá
cena Beskyd se uskuteční v sobotu
17. 6. 2006 (žačky, žáci), v neděli 18. 6.
2006 (juniorky,junioři), turnaj pro ženy a juniorky pořádáme s názvem Turnaj Jaromíra Vybírala v sobotu 19. 8.
2006 a v neděli 20. 8. 2006 se koná turnaj pro muže a juniory s názvem Memoriál Josefa Saláta.
Šárka Sonnková

ALENA BASTLOVÁ —
UMĚLECKÁ AGENTURA

TELEVARIETÉ V OPERETĚ
zábavná show s nejkrásnějšími
a nejznámějšími operetními
melodiemi
5. května 2006 v 17 hodin v kině
v Raškovicích.
Účinkují
sólisté operety Moravskoslezského
národního divadla v Ostravě
Jana Hošťáková nebo Eva Zbrožková
Jan Drahovzal nebo Václav Morys
Petr Miller
sólista opery Slezského divadla v Opavě
Petr Murcek
členka opery Slezského divadla
v Ostravě
Anna Ondáková
Tančí
Zuzana Rausová nebo Dája Roncová
Doprovází členové orchestru
pod vedením
Josefa Kostřiby nebo Nenka Slavova
Průvodní slovo
sólista činohry Slezského divadla
v Opavě
František Štěpán a Alena Bastlová
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce duben a květen 2006.
Cena 35, 37 a 39 Kč + 1 Kč na fond kinematografie.
Sledujte pečlivě program, hrajeme občas místo soboty pátek. Změna vyhrazena.
Přejeme hezký filmový zážitek.

DUBEN 2006
SOBOTA 15. 4.
PANIC JE NANIC
v 17.30 hod., 100 min., příst. 12 let
Nová česká komedie plná lechtivého
humoru. Příběh tří šestnáctiletých kamarádů, kteří chtějí strávit prázdniny
společně a pořádně si užít, setkávají se
ale s nepochopením rodičů, dětství
mají za sebou, ale opravdoví muži ještě nejsou co s tím?. Dívčí hl. role byla
svěřena loňské finalistce Superstar
Šárce Vaňkové, dále hrají D. Vobořil, M.
Hruška, A. Verešová, Z. Žádníková. M.
Dvorská a další..
PÁTEK 21. 4.
ANDĚL PÁNĚ
v 17.30 hod., 90 min., přístupný
Pohádka ČR — Jiří Bartoška jako Pánbůh a Ivan Trojan jako anděl na scestí.
Anděl chtěl, aby Pánbůh rozdělil lidi
na dobré a zlé a tím mu usnadnil práci
u nebeské brány. Jenže Pánaboha andělova slova rozčílí: „Za ta hloupá slova tě trest nemine. Máš jeden den na
to, abys sám aspoň jediného smrtelníka pohnul k dobru, jinak se propadneš
do pekla mezi padlé anděly!“ Jestli se
mu to povedlo se určitě přijďte podívat.
SOBOTA 29. 4.
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
v 17.30 hod., 112 min., přístupný
Scénáristka a režisérka Marie Poledňá-

ková už nám prozradila, Jak dostat tatínka do polepšovny i Jak vytrhnout
velrybě stoličku, ale ještě nevíme Jak
se krotí krokodýli.
Proto si tuto vynikající českou komedii
určitě nenechte ujít. Hrají: M.Etzler, J.
Mádl, V. Postránecký, E. Holubová, D.
Nekonečný, J. Vojtek a další vynikající
herci i zpěváci…

KVĚTEN 2006
PÁTEK 5. 5. v 17.00 hod.
TELEVARIETÉ V OPERETĚ
vstup zdarma
Zábavná show s nejkrásnějšími a nejznámějšími operetními melodiemi pro
všechny občany.
SOBOTA 13. 5.
TYGR A SNÍH
v 17.30 hod., 121 min.
Komedie o obrovské vášni k životu,
o síle lásky a o naději, že láska dokáže
existovat a přežít i v těch nejtěžších časech.V hl. roli Roberto Benigni(z filmu
Život je krásný), J. Reno a další.
ÚTERÝ 16. 5.
VLÁČEK KOLEJÁČEK
v 10.00 hod. cena 13 Kč, 70 min.
Nové pohádkové pásmo pro naše nejmladší diváky z MŠ obsahuje pohádky:
Jak štěňátko dostalo chuť na med, Ferda mravenec, Aladinova lampa, Vláček
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kolejáček, Krtek a televizor, Ukradené
sluchátko.
PÁTEK 19. 5.
EXPERTI
v 17.30 hod., 90 min., přístupný
Nová česká komedie od producentů
Snowboarďáků s pořekadlem SEK.
SEM.SEXEM.
Bizarní kolotoč trapasů mladých lidí,
kteří se dostávají do víru nečekaných
událostí. To musíte vidět! V hl. roli Daniela Šinkorová, Jiří Bartoška a další…
SOBOTA 27. 5.
KARCOOLKA
v 17.30 hod., 90 min., přístupný, české
znění
Rodinná pohádka O Karkulce, jak ji
neznáte ve stylu Shreka, animovaná
v českém znění — přijďte se podívat,
určitě se pobavíte.

Pražmovské ozvěny
Nabízím soukromým osobám
i organizacím údržbu menších
travnatých ploch
(zahrady, hřiště, parky apod.)
sečení se sběrem, sečení bio clip
nebo sečení na sušení
v zimě také vyhrnování a frézování
sněhu z chodníku či vjezdu
vše provádím malou zahradní
profi technikou rychle a spolehlivě
Kontakt:
Vojkovice 155 (Dobrá u F–M)
p. Slíva, 603 178 376, 558 651 136,
(záznamník nebo večer)

Pražmovské ozvěny

— NOE —
KOMPLETNÍ ST¤E·NÍ SYSTÉMY
v tesafiské konstrukce a pÛdní vestavby
v pokr˘vaãské a klempífiské práce
v sádrokartony a plovoucí podlahy
vãetnû dodávky materiálu
v stavby plotÛ
v chaty a dfievostavby
Ra‰kovice 557
mobil: 602 78 78 22, milanstrechy @seznam.cz.

HRABEC VLADIMÍR
Ra‰kovice 393
tel.: 558 692 001
602 517 966
* montáž silikonového těsnění do drážky
* montáž horizontálních žaluzií do plastových
a eurooken
* výroba a montáž vertikálních žaluzií
* pokládání a lepení koberců
* pokládání plovoucích podlah laminátových
a dřevěných
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…okna, která hledáš!

Dodávka a montáž plastových oken a dveří
Odvoz starých oken ZDARMA!
Demontáž starých oken jen 100 Kč/1 kus
Velký výběr venkovních i vnitřních parapetů, žaluzií
a veškerého příslušenství za BEZKONKURENČNÍ CENY!
***NOVINKA — DODÁVKA OKEN DO 7 DNŮ***

ZDARMA
NOVINKA!
Dvojsklo K=1.0

VYMĚŘENÍ a ROZPOČET
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
CENOVÁ NABÍDKA
DOVOZ K MONTÁŽI
MIKROVENTILACE
ODVODNĚNÍ

JARNÍ AKCE!
5komorové profily za cenu 3komorových!
KONTAKT — tel: 724 508 131, e-mail: DasaMesarikova@email.cz
www.oknotell.cz
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Nabízíme Vám:

REKONSTRUKCE
DOMŮ, CHAT, BYTŮ, BYTOVÝCH JADER
A KOUPELEN NA KLÍČ
Včetně dodávky materiálů a provedení odborných projektů

ZEDNICKÉ PRÁCE
obklady, dlažby, sádrokartony, výměny oken, dveří

INSTALATERSKÉ PRÁCE
instalace vody a odpadů, výměna potrubí (v pozinku i plastu)

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
instalace ústředního topení (v platu, mědi a černých trubkách)
(výměna radiátorových těles, kotlů na různé druhy paliva)
Na vybrané typy kotlů a radiátorů poskytujeme slevu až 30 %.

PLYNOINSTALACE
instalace plynu a revize (demontáž a montáž kotlů)

ELEKTROINSTALACE
opravy, montáže a revize
Poskytujeme množstevní slevy a poradenskou službu ZDARMA.
Práci a materiál účtujeme s 5 % DPH.
JINDŘICH KAŇOK 602 727 786
e-mail: j.kanok@tiscali.cz
Chcete změnu ve Vaší koupelně? Neváhejte a volejte!
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SERVIS A PRODEJ

LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

NAVRÁTIL
Provozovna: Na Sedlácích, smûr STAVEBNINY,
·ENOV

PO—PÁ 7.00—16.00
SO 8.00—12.00 (od 1. 4.)
• zahajujeme pfiedsezónní prohlídky
sekaãek, motorov˘ch pil, kfiovinofiezÛ v‰ech typÛ
vãetnû ostfiení a vyváÏení noÏÛ

jednotná cena 100 Kã

bez DPH

+ náhradní díly
•

pfii nákupu nového v˘robku
poskytujeme slevy
mobil: 737 119 578 Navrátil st.
736 706 032 Navrátil ml.
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