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PRAÎMOVSKÉ
OZVùNY

ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

Internetové stránky obce
V našem zpravodaji se již objevila

informace o rekonstrukci interne-
tových stránek naší obce. Nové
stránky by měly přinést větší infor-
movanost o dění v naší obci a lépe
sloužit všem občanům.

Ikdyž původně uváděný termín
spuštění nebyl dodržen pro ne-
předvídané technické problémy,
provoz nových stránek byl již zahá-
jen.

Nové stránky najdete na staré ad-
rese www.prazmo.cz. Kromě stá-
lých informací zde budou dostup-
né všechny obecně závazné vy-
hlášky, poslední čísla zpravodajů,
aktuální informace budou pravi-
delně zveřejňovány podle potřeby.

Součástí stránek bude také pře-
hled firem, které mají v obci svou
provozovnu, včetně základních
údajů. Tyto základní údaje budou
zveřejněny bezplatně. Žádáme
proto všechny podnikatele a statu-
tární zástupce firem, jejichž provo-
zovna je v naší obci, aby v případě
zájmu o zveřejnění vypl-
nili přiloženou tabulku
na staně 12 a co nejdříve
ji doručili na Obec-
ní úřad Pražmo.

Tisková chyba
Omlouváme se čtenářům za dvě

tiskové chyby, které se objevily
v minulém čísle Pražmovských
ozvěn v přiloženém kalendáři. Prv-
ní chyba se týká místní knihovny
Pražmo, správně mělo být uvede-
no, že půjčovní doba je ve čtvrtek
od 16 do 18 hodin. Druhá chyba se
týká termínů zaplacení místního
poplatku za sběr odpadů, správné
termíny jsou uvedeny v následují-
cím článku.

Místní poplatky v roce
2004

Podle obecně závazné vyhlášky č.
3/03, o místních poplatcích, platné
od 1. 1. 2004, se mění splatnost po-
platku za odpad takto: 1. polovina
poplatku do 31. března, 2. polovi-
na poplatku do 30. září. Při první
platbě dostane každý poplatník
nové samolepky na popelnice, od
1. 4. 2004 nebudou vyváženy po-
pelnice, na nichž nebude nová sa-
molepka. Výše poplatku za odpad
se nemění.
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Do konce měsíce března je rov-
něž splatný poplatek ze psů. Podle
výše zmíněné vyhlášky je stanoven
poplatek od 1. 1. 2004: pro rodinné
domky ve výši 80 Kč za prvního
psa, pro bytové domy ve výši 300
Kč za prvního psa.

Poplatky nezaplacené v uvede-
ném termínu může obec vyměřit až
do výše trojnásobku dlužné částky.

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka, kterou

pořádá Česká katolická charita,
přinesla ve farnosti Morávka re-
kordní výši vybraných finančních
darů.

Celkem bylo vybráno 85 904 Kč,
z toho na Pražmě 21 848 Kč, na
Morávce 21 619 Kč, v Raškovicích
20 661 Kč, na Krásné 8 747 Kč
a v části Vyšních Lhot 5 045 Kč.
Kromě toho se konal v Pražmov-
ském kostele Tříkrálový koncert, při
němž byla vybrána částka 7 984 Kč.

Česká katolická charita děkuje
všem dárcům za štědrost a ochotu
pomáhat potřebným. O konkrét-
ním použití vybraných finančních
prostředků bude obec informová-
na.

Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do Mateřské školy

Pražmo pro školní rok 2004/2005
proběhne ve dnech 3. března v do-

bě od 7.30 hod. do 12.30 hodin
a 4. března v době od 12.00 hod. do
15.00 hodin v budově Mateřské
školy v Pražmě.

Statistika obce
K 1. 1. 2003 měla obec 1008 obyvatel
přistěhovalo se 27 obyvatel.
odstěhovalo se 30 obyvatel.
narodilo 5 obyvatel.
zemřelo 7 obyvatel.
K 31. 12. 2003 1003 obyvatel.

Sdružení rodičů při MŠ Pražmo
zve všechny malé i velké na

DĚTSKÝ KARNEVAL 
do hotelu Travný,

v pátek 26. března 2004
od 15.30 hodin.

MO KDU–ČSL Morávka
vás srdečně zve na tradiční

Lidový ples
který se koná v hotelu Travný

14. února 2004 v 19 hodin.

Občerstvení a bohatá tombola,
oblíbená hudba, vstupné 50 Kč.
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Pražmovské ozvěny nejen
ve vaší schránce poštovní

Tiskárna a nakladatelství Beatris, která
zpracovává a tiskne Pražmovské ozvěny
vydávané Obecním úřadem v Pražmě,
oznamuje, že na svých internetových
stránkách www.beatris.cz uvedla do pro-
vozu elektronický archiv všech periodic-
kých tiskovin, které kompletně zpracovává.

Na uvedené adrese v oddíle „z naší díl-
ny/periodické tiskoviny“, tak návštěvník
může rychle vyhledat elektronickou verzi
(ve formátu PDF) jakéhokoli čísla Praž-
movských ozvěn včetně jejich příloh od

roku 1998, resp. 1999 až po současnost.
Elektronický formát PDF je čitelný díky
jednoduchému volně dostupnému pro-
hlížeči tohoto elektronického formátu
na všech běžně použivaných osobních
počítačích a jejich operačních  systé-
mech. Tento formát rovněž zaručuje za-
chování stejné grafické podoby jako
u tištěné verze při mimimálních náro-
cích na velikost jednotlivých souborů —
tzn. jednotlivých čísel Pražmovských
ozvěn v elektronické podobě. Odkaz na
tento elektronický archiv bude také
umístěn na oficiálních internetových
stránkách Obce Pražmo www.prazmo.cz

Další důležitá funkce, kterou nabízí
tento elektronický archiv, umožňuje
všem, kdo mají přístup k internetu a ma-
jí zřízenou e-mailovou adresu, zaslat
aktuální číslo Pražmovských ozvěn v elek-
tronickém formátu PDF, vždy zcela auto-
maticky a pravidelně na zadaný e-mail.
Tato automatická funkce však už vyža-
duje zaregistrování uživatele. Na regist-
račním formuláři (odkaz ve spodní části

okna archivu periodik) vyplní zájemce
své jméno, příjmení, e-mail a heslo. Vy-
plněný formulář potvrdí a obdrží obra-
tem do své e-mailové schránky o tomto
úkonu zprávu. Tu je nutné potvrdit. Pak
už je možné na stejném formuláři se při-
hlásit jako registrovaný uživatel a po vlo-
žení zvoleného hesla a e-mailu si vybrat
titul periodika, který máte zájem odebí-
rat v elektronické podobě. Toto nastave-
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ní může uživatel, libovolně, kdykoli
(opět po zadání hesla a e-mailu) měnit
nebo úplně zrušit.

Na internet. stránkách www.beatris.cz
návštevník nalezne informace i o ostat-
ních aktivitách Tiskárny a nakladatelství
Beatris v oblasti kompletního zpracová-
ní malonákladových tiskovin, ceník
a možnosti expresního digitálního tisku,
vysokokapacitního kopírování z doda-
ných předloh či dat. Dále textové i obra-
zové informace z naší nakladatelské čin-
nosti — o projektu »Putujeme po hra-

dech a zámcích« — řadě vlastivědných
průvodců včetně edičního plánu a řadě
pohlednic — dobových rekonstrukcí hra-
dů, vydáváných ve stejnojmenné řadě.

Věříme, že tyto nové služby, vám čte-
nářům, užitečným způsobem doplní
a rozšíří možnosti klasických papírových
Pražmovských ozvěn, se kterými se již
léta pravidelně setkáváte ve své poštovní
schránce.

Za Tiskárnu a nakladatelství Beatris
Radim Mohyla



Pražmovské ozvěny 55
V Pražmě stával kdysi
zámeček

V povědomí obyvatel Pobeskydí
je léta udržovaná tradice, že „na
Pražmě“ stával kdysi zámek. Oby-
čejně je to spojováno s lidovou po-
věstí o Ondrášovi. Podívejme se na
obě záležitosti podrobněji.

Zámek či spíše zámeček na úze-
mí dnešního Pražma býval v dáv-
ných dobách v Raškovicích. Byla to
vedle Horní Lhoty (Vyšních Lhot)
jedna z nejstarších a nejvýše polo-
žených obcí frýdeckého panství.
Teprve později byl z jejího lesnaté-
ho území vyňat katastr Morávky
(někdy po roce 1600), Krásné (1637
až 1639) a nakonec (v roce 1777)
i Pražma1). Pražmo je tedy nej-
mladší z pěti jmenovaných obcí
a právě na jeho katastru se ocitl
raškovický zámeček.

Víme poměrně přesně dobu jeho
vzniku. V urbáři z roku 1636 není
o zámečku ještě ani zmínka. Vzpo-
mínají se jen „jinší chalupníci“ mi-
mo obec, „kteří les sobě z vůle
vrchnosti předešle vyklučili a na
nich se postavili. Může se časem
svým véska z toho učiniti.“ Tak
předvídala „oppersdorfská“ vrch-
nost počátky Pražma 140 let před
jeho vznikem.

V urbáři z roku 1664 se praví, že
v Raškovicích je „nedávno zbudo-
vaný zámek“. Založil ho tedy ne-
pochybně nedlouho před tímto
datem, tedy kolem roku 1660,Fran-
tišek Eusebius hrabě z Oppersdor-
fu, syn stavitele kostelíka na Praši-
vé Jiřího z Oppersdorfu. Stejně jako

on, byl zámeček v Raškovicích celý
ze dřeva a lze u něj předpokládat
jen kamennou podezdívku.

Urbář 1664 dále praví: „Při té dě-
dině jest obora jelení veliká a velmi
pěkná, v které se několik set kusův
zvěří výborně chovati může. Lust-
haus (letní byt) také v té oboře jest
v nově z gruntu 8 světnicemi, ko-
morami, věží, kaplou velmi krás-
nou pro obzvláštní vrchnosti kra-
tochvíle, veselost a delacrati (k roz-
koši) vystavený. K tomu osobně ku-
chyně a dvě kolně na vrchu pro
schování sena na spod času zimní-
ho sena pro zvěř. Tu oboru dva
oborníci opatřují, ohradu pak
a parkány okolo ní všechny celého
panství vesnice jisté časla (plotové
kůly) a kusy rozdělené mají. Tolikéž
i maštale pro koně vrchnosti.“ Pod
oborou se ještě uvádí pila k řezání
desek, panský „v té oboře včelínek
obzvláštně ohrazený, v kterém se
do 200 pní aneb aulů (úlů) včel dr-
žeti může“ a kromě toho je v oboře
nově zřízený rybníček.

Příčina stavby letního zámečku je
zřejmá — panstvo hovělo honitbě
a potřebovalo pro dobu lovu místo
k odpočinku, úkrytu před špatným
počasím či krátkodobému ubyto-
vání. K lovu také patřil psinec a ku-
chyně se sloužícími a hajnými, kte-
ří celý lov organizovali. Mimo ho-
nitbu, hlavně v letních měsících,
mohl sloužit taky jako venkovská
vila pro letní pobyt. Není taky vy-
loučeno, že stával na místě ještě
starší budovy podobného určení.

Podobu zámečku neznáme, ale
mnohému o jeho vzezření napoví
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Kostel

Obora

Psinec

Zámeček

jeho půdorys dochovaný na mapě
Těšínska z roku 17802). Je to čtyř-
křídlá čtvercová budova s malým
vnitřním nádvořím a čtyřmi válco-
vými věžičkami v rozích. Zámek
byl asi patrový s řadou místností
pro pána a jeho hosty. Bývalo zvy-
kem umisťovat byt vrchnosti a re-
prezentační místnosti (zde nepo-
chybně jídelnu) do prvního patra
a hostinské pokoje do podkroví.
Služebnictvo bydlelo v blízkosti
kuchyně, tedy v přízemí. V bezpro-
střední blízkosti severovýchodního
nároží zámku se na mapě objevuje
osamocené stavení, snad zmíněný
psinec, možná i s ledovnou nebo
chladným sklepem k provizornímu
uložení ulovené zvěře, jak tomu
bývalo i na jiných loveckých zám-
cích.

Zámek leží ve zvýrazněné oboře
(hirgarten) lichoběžníkového pů-
dorysu, v jejím severozápadním cí-
pu. Podle mapy je to jen několik
kroků od nynějšího hřbitova, kte-

Výřez z vojenské mapy části Pražma z let
1760—1780.

roužto polohu potvrzují i staré
zprávy. Od nynějšího kostela to ne-
bylo více jak 600 metrů3).

V popisu frýdeckého panství
z počátku 19. století4) je Pražmo
uváděno jen jako ves a zámeček
sám je zmíněn u Raškovic: „Neda-
leko této vesnice jest tak zvaná
„Obora“ s dřevěným zámečkem,
jenž stojí mezi Morávkou a Mohel-
nicí, které se stékají severně od ně-
ho“. Pak se tu uvádí, že Pražmo
vzniklo na místě bývalého raško-
vického dvora. K panství se píše, že
je  mimo frýdeckého zámku „dře-
věný zámeček s kaplí v horách v t.
zv. oboře, v němž podle potvrze-
ných listin byly byty pro 5—6 ro-
din, oddělený byt pro služebnictvo
a sklep“.

Z toho je zřejmé, že zámeček za
nové vrchnosti (Pražmové prodali
frýdecké panství v roce 1797 Habs-
burkům) již neplnil svůj účel, ale
ještě stál. Vrchnost jej pronajímala
jako byty svým zaměstnancům.

Kdy zámeček zanikl, není známo.
Bylo to někdy v první třetině 19.
století, neboť na katastrální mapě
obce Pražmo z roku 18365) již po
něm není ani památky.

Jedna z četných „ondrášovských“
pověstí se týká raškovického lesa,
zřejmě v souvislosti se zámečkem. 

Vypráví, že když se Ondrášek —
pozdější známý zbojník Ondráš
z Janovic — po neukončených pří-
borských studiích jako obyčejně po



Pokus o rekonstrukci zámečku pro 2. po-
lovinu 18. století. Podle popisu z roku
1664 měl zámek jen jednu věž, avšak na
výše uvedené mapě je jednoznačně čtyř-
křídlý se čtyřmi věřemi v rozích a minia-
turním dvorkem. To nesvědčuje jedno-
mu, že byl zámek před rokem 1760 rozší-
řen o tři nárožní věžičky a jistě i zveleben.
Kopie mapy není nejlepší, avšak i tak se
jeví severovýchodní nárožní věž větší a
domnívám se, že  je nejstarší, původní. Ci-
bulovité zakončení věží bylo v té době
módní, tvar střech je znám například z
pečeti obce Dobré z roku 1700.

lesích toulal, uviděl uvázlý kočár,
„s nímž pacholek s pánem  se na-
darmo namáhali. Protože byl od
přirození neobyčejnou silou na-
dán, kočár z bláta vytáhl.“ Pan hra-
bě pak se chtěl pohlednému a sil-
nému junákovi odměnit a pozval
ho na zámek do služby.

Tam ale mladíkova sličnost padla
do oka samé paní hraběnce, která
jej chtěla mít stále při sobě. Ostatní
služebnictvo odstrkovala a dokon-
ce Ondráška obdarovávala. Pověst
uvádí doslovně6): Služebnictvo ne-
mohlo to Ondáškovi odpustiti a za-
čalo u pana hraběte žalovat. Hrabě
sám ke svému údivu na vlastní oči
uviděl svou paní objímající se v za-
hrádce při zámku s Ondráškem,
když se nečekaně vrátil dříve z lo-
vu. Nejprve chtěl oba zastřelit, ale

uváživ, jaká by to byla hanba pro
jeho rod, rozhodl se jinak pomstít.
Hrabě vylákal mladíka do raško-
vického lesa pod záminkou, že
jdou na hon (tedy na místo, kde se
hony konávaly; nepochybně se tím
myslel les v blízkosti lovecký zá-
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Způsob tělesného trestání dorostu podle
vyobrazení ze 16. století. (Ezopovy bajky.)

mečku, který byl v době vzniku po-
věsti ještě funkční).

V hustém lese nechal hrabě za-
stavit. Na nic netušícího Ondráška
vyskočilo několik chlapů z družiny,
strhli ho z koně, svlékli ho do naha,
ke stromu přivázali a tak jej mrska-
li pruty, až se z něj jen krev valila.
Hrabě k tomu všemu se díval
a když byl Ondrášek celý zmrskaný,
řekl mu: „Tu máš, ty sprostý chlape,
že ses opovážil hraběnku obe-
jmout. Zde u toho stromu musíš
hladem zhynouti.“ Načež vstrčili
mu do úst roubík a odjeli. Ondrá-
šek by byl brzy zašel, ale vysvobo-
dila jej čarodějnice Hana (Luca,
Háta), ošetřila mu rány, odvázala
a pustila pod slibem, že se Ondráš
odvrátí od Boha. Tak se stal Ondráš
sice nepřemožitelný, ale neznaboh
čili zbojník.

Tato pověst má historický základ.
Prý „reprodukuje dosti věrně sku-
tečnou událost.“ Hrabětem měl být
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ale malenovický fojt Vávra, těžní
dozorce v beskydských rudných
dolech7), s jehož dcerou měl mít
Ondráš milostný poměr, což vyús-
tilo v tělesné potrestání troufalého
mladíka a jeho následnou pomstu
— Vávra byl záhy zavražděn.

Ondráš se se skutečným hrabě-
tem Pražmou osobně nikdy neset-
kal. Pověst sama je prý nejstarší ze
všech „ondrášovských“ pověstí a sa-
há hluboko do 18. století. Ukazuje
nám na hrubé praktiky té doby.
Uvedená bolestivá příhoda se ne-
musela nutně stát Ondřeji z Jano-
vic (ačkoli to nelze vyloučit), tím
méně paní hraběnce8). Popisuje ale
bezpochyby konkrétní případ, kte-
rý se udál ve zdejším kraji. Lidová
tradice pak událost přisoudila oblí-
benému Ondráškovi, čímž ho uči-
nila „jednoho z nich“, tedy z trpí-
cích poddaných, kteří nemají mož-
nost se na rozdíl od zbojníků mstít.
Také nám sděluje praktiky vrchno-
stenských úředníků, kteří se tako-
vými a podobnými způsoby vypo-
řádavali s nežádoucími nerovnými
vztahy mezi milenci. Výprask býval
i dávno potom pokládán za nejpři-
rozenější a nejúčinnější trest za
„milostné“ a „mravnostní“ delikty
mládeže, jímž měla být tato uvede-
na do patřičných mezí.

Pro Pražmovské ozvěny
zpracoval Rostislav Vojkovský

1) Rudolf Žáček: Pobeskydí v letech 1618
až 1848. Frýdek–Místek 1992.

2) Krieger 3ten Artillerie Regiments. An-
no 1780. Sectio 14. Vídeň, Kriegsarchiv.

3) Na mapě je kostel zřetelně zaznačen



na opačné straně cesty. Vypadá to (a data-
ce mapy to potvrzuje), že patří jeho před-
chůdci, dřevěnému kostelu z r. 1762, ležící-
mu mezi zmíněnou cestou a říčkou Mohel-
nicí, o jehož existenci jsou písemné zprávy.

4) Místopis rakouského podílu na Slez-
sku. Svobodné stavovské panství Frýdek.
Sepsal Romuald Kneifl, 1804.

5) Stabilní katastr Pražma 1836. (Ústřed-
ní archiv geodézie, Praha).

6) Alois Sivek: Ondráš z Janovic. Ostrava
1958, strana 178.

7) Železné harmy na Morávce zanikly
v roce 1780.

8) V době Ondrášova dospívání a mládí
(1695—1705), tedy mezi jeho 15.—25. ro-
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kem byla, na zámku jen hraběnka Anna
Zuzana Beesová, od roku 1691 vdova po
Františku Eusebiovi z Opperdorfu (stavite-
li zámečku), a to do své smrti v roce 1699.
V tom roce bylo Ondráši 19 let. Pak spravo-
vala panství její dcera  Ludovika Luisa Ma-
rie z Oppersdorfu, avšak rozvedená s Kar-
lem Štěpánem Pražmou. Jedinou v úvahu
připadající hraběnkou, která by mohla mít
s Ondrášem „poměr“ byla až manželka
mladého Františka Viléma Pražmy Marie
Magdaléna. František Vilém Pražma je
oním hrabětem, který měl podle pověsti
nechat Ondráše ztýrat ale to již nebyl
„Ondrášek“ mladíčkem uprchlým ze stu-
dií, neboť mu bylo 28 let. 

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



ÚNOR 2004

Sobota 7. února v 17.30 hod.
BOŽSKÝ BRUCE
Fantastická komedie USA v hl. roli
Jim Carrey. Potrhlý reportér se
„rouhá“, když vytoužené místo
v práci  dostává kolega a obviňuje
ukřivděně samotného Boha. Vše-
mohoucí se rozhodne předat mu
na čas své schopnosti, aby si něja-
ký čas vyzkoušel, že být Bohem ne-
ní žádný med.
Délka filmu 102 min., film je pří-
stupný.

Sobota 14. února v 17.30 hod.
SNOWBOARDISTA
Širokoúhlý akční sportovní film
natočený v koprodukci FR/Švýcar-
sko se odehrává v alpských středis-
cích a jeho hrdinové jsou přeborní-
ky ve snowboardingu. Snímek se
pozvolně v ději mění v love-story
dvou mladíků a jedné osudové dív-
ky, provázené efektním „kung-fu“
soubojem během jízdy na prknech.
Závěr se mění v kriminální drama.
Film slibuje vynikající zážitek!
Délka 109 min., přístupnost 15 let.

Středa 18. února v 10.00 hod.
KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ I.
Pohádkové pásmo pro naše nej-
mladší diváky z MŠ s oblíbeným
krtečkem. Délka pásma 61 min.,
cena 12 Kč.

Sobota 21. února v 17.30 hod
AGENTI DEMENTI
Bláznivá komedie Španělsko v čes-
kém znění! Režisér Javier Fesser
převádí na plátno ztřeštěný svět,
kde neplatí zákony zemské přitaž-
livosti. Popletení agenti musejí zís-
kat zpět ukradený vynález, který by
se v nepovolaných rukou mohl stát
nebezpečnou zbraní.
(105 min.), přístupný.

Sobota 28. února v 17.30 hod. 
MEZI NÁMI DĚVČATY
Studentská komedie USA. Příběh
dospívající dcery a její matky. Obě
ženy si nerozumějí. Tajemná čí-
ňanka je svým kouzlem začaruje
a dojde k výměně jejich těl. Teď
teprve poznávají, že ani jedna
z nich to nemá v životě lehké. Až
pochopí jedna druhou, těla se opět
vracejí…
(96 min.), film je přístupný.

KINO RA·KOVICE
Vážení diváci, předkládáme vám následující program na ÚNOR 2004.
Cena vstupenek je stále stejná: 32, 34, a 36 Kč +1 Kč příplatek na fond

kinematografie.
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Sdružení Jóga v denním životě Frýdek–Místek
Vás srdečně zve na

CVIČENÍ JÓGY
Každý čtvrtek v Mateřské škole

v Pražmě
Zahájili jsme dne 8. 1. 2004 v 16.30 hod. — 1. kurz

a v 18.15 hod. — 2. kurz

Jóga v denním životě je systematický program cvičení, který pomáhá:

ochránit a upevnit zdraví
posilovat pozitivní vlastnosti a talent

rozvíjet tvořivost, sebedůvěru
rozvíjet osobnost a rozšiřovat vědomé
rozvíjet pevnou vůli a rdost ze života

dosáhnout harmonii a vnitřní vyváženost
předcházet nemocem

překonávat emoce a zlozvyky
poznat sebe sama

Cvičení je vhodné v každém věku!

Vezměte si pohodlný cvičební úbor, podložku na cvičení
(deku, karimatku apod.),

Kurzovné (12 lekcí): dospělí 300 Kč
důchodci a studenti 240 Kč

www.joga.cz/f-m
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Název firmy

Druh podnikání

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

WWW stránky

Služby sklenářství Motloch
No‰ovice ãp. 226, tel. 558 641 708, 604 170 865

nabízí ve‰keré sklenáfiské práce vãetnû zasklívání silikonem do dfieva i Ïeleza.
¤ezání skla v‰eho druhu vãetnû bezpeãnostního lepení skla na zemûdûlské

i jiné stroje. Dále provádíme brou‰ení, vrtání i lepení akvárií a terárií.
V mimofiádn˘ch pfiípadech i mimo pracovní dobu.

Pracovní doba: Pondûlí, stfieda: 15.30—17.30 hodin;
sobota: 9.00—11.00 hodin.

$

$


