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Vážení spoluobčané, 
 

dostává se Vám do rukou první vydání Pražmovských ozvěn tak trochu 
jiným způsobem. Jak jste se mohli dočíst v minulém vydání, dosavadní 
způsob, kdy byly Pražmovské ozvěny distribuovány do každé domácnosti, byl 
velmi drahý a navíc spousta lidí je ani nečetla. 
Proto jsme se rozhodli jejich distribuci trochu zefektivnit. Ozvěny budou 
poskytovány jen těm, kteří o ně projevili zájem a to buď elektronicky, nebo 
klasicky v tištěné podobě přímo do schránky. Abychom zjistili, kdo jaký 
způsob preferuje, navštívila Vás před nedávnem pracovnice obecního úřadu 
s malým dotazníkem. 

Z této ankety vyplynulo, že o elektronický způsob distribuce projevilo 
zájem 51 občanů a o tištěnou formu 236 domácností. Tato čísla samozřejmě 
nejsou konečná, kdykoliv se můžete rozhodnout pro změnu, kterou však 
musíte nahlásit na obecním úřadě. Netajíme se však tím, že bychom velmi 
přivítali, kdyby se rozšiřoval zejména seznam občanů, kteří chtějí ozvěny 
zasílat elektronickou formou. 

Další změna se týká termínu vydávání. Pražmovské ozvěny dosud 
vycházely zcela nepravidelně podle potřeb obecního úřadu. Od této chvíle 
budou vycházet pravidelně s uzávěrkou vždy k prvnímu dni sudého 
kalendářního měsíce, tedy 6krát ročně.  Tato pravidelnost bude výhodná pro 
všechna sdružení, spolky ale i občany, kteří budou chtít nějakým způsobem 
do Pražmovských ozvěn přispět a také pro inzerenty. 

Současně jsme Vás informovali o zavedení systému zasílání krátkých 
zpráv na Váš mobilní telefon. I tento způsob komunikace s Vámi se pomalu 
začíná rozjíždět a po vychytání některých drobných chyb, i toto zefektivní 
komunikaci s Vámi. Do tohoto systému se zatím zapojilo 98 domácností. 
V krátkých zprávách se dozvíte ty nejaktuálnější informace o dění v obci. 
Ujišťujeme Vás, že v žádném případě nebude docházek k zasílání jakýchkoliv 
reklam. Zároveň garantujeme, že poskytnutá telefonní čísla nebudou předána 
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třetím osobám. Ani tento počet domácností nemusí být konečný, kdy se máte 
možnost do tohoto systému přihlásit, případně z něj odhlásit. 

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že k rozesílání rychlých zpráv dochází 
přes internetovou SMS bránu, je nutné Váš telefonní přístroj nastavit tak, aby 
příjem zpráv z internetu neblokoval. V mnohých případech to jsme schopni 
zjistit sami za pomocí programu, který SMS rozesílá, nicméně ne vždy. 
Zároveň bychom byli rádi, kdybyste nám poskytli zpětnou vazbu v případech, 
kdy SMS zpráva nepřijde vůbec, případně přijde ve více zprávách nebo 
ve špatném formátu. 

 
Byli bychom velmi rádi, kdyby se nové způsoby komunikace s Vámi 

osvědčily a těšily se vysoké spokojenosti Vás všech. Vždyť potřeba těch 
důležitých a kvalitních informací stále roste a informace o místě, ve kterém 
žijete, jsou pak vůbec ty nejcennější. 

 

UZÁVĚRKA PRAŽMOVSKÝCH OZVĚN: 
1. únor, 1. duben, 1. červen, 1. srpen, 1. říjen 1. prosinec 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo přijetí nadačního příspěvku z Nadačního 
fondu Hyundai ve výši 132 500 Kč. Nadační příspěvek je určen 
na „Přípravu realizace projektu regenerace centra obce Pražmo.“  
O podrobnostech k projektu se dočtete v samostatné kapitole tohoto 
vydání. 

 Zastupitelstvo obce se rovněž zabývalo problematikou úpravy koryta 
Roveňského potoka a pověřilo starostu obce k jednání o přípravě 
podkladů pro možnost získání dotace. O této problematice bude 
zastupitelstvo obce dále jednat. 

 Zastupitelstvo obce schválilo záměr pořízení nového územního plánu 
obce. O této problematice zastupitelstvo obce již jednalo v minulosti, kdy 
schválilo pořízení nového územního plánu v jednotném záměru všech 
obcí Sdružení povodí Morávky. Tento záměr však nevyšel, proto musíme 
postupovat samostatně. Pořízení nového územního plánu, který bude 
stát stovky tisíc korun, nám nařizuje Zákon 183/2006 o územním 
plánování a stavebním řádu. Rovněž tomuto tématu se budeme 
podrobněji věnovat v samostatné kapitole. 
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NA CO JSTE SE PTALI NA CHODNÍKU 

 

 Jak dlouho ještě budou probíhat stavební práce na hřbitově? 
Stavební práce na hřbitově budou v celém komplexu probíhat 
do konce tohoto roku. Nejedná se jen o obnovu oplocení, ale 
rovněž o rekonstrukci chodníku a kašen na vodu. Rekonstrukce 
oplocení ve spodní části hřbitova je náročným úkolem, neboť ruku 
v ruce s ním muselo dojít k terénnímu srovnání násypu hlíny 
a kamení, které se do spodní části hřbitova dlouhá desetiletí 
naváželo. Z tohoto důvodu jsme museli vyčkat, než se terén usadí 
a až následně zahájit samotnou stavbu plotu. Do toho nám letos 
nepřeje počasí, jelikož obnažená hlína v kopcovitém terénu při 
dešti a po něm neumožňuje práci ani techniky, ani lidí. V současné 
době finišuje betonáž sloupků, a pokud počasí dovolí, zahájíme 
závěrečné terénní úpravy, které musí předcházet samotnému 
osazení sloupků pletivem. Rekonstrukce chodníku a kašen začne 
v horizontu několika týdnů. 
 
 
 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NEJEN NÁVŠTĚVNÍKŮM HŘBITOVA: 
VZHLEDEM K MNOŽÍCÍM SE KRÁDEŽÍM V NAŠÍ OBCI, NENECHÁVEJTE 
ŽÁDNÉ VĚCI V ZAPARKOVANÝCH VOZIDLECH A TO ANI PRÁZDNOU 
TAŠKU, ČI KABELKU. PŘEDEJDETE TAK ŠKODÁM, KTERÉ ZLODĚJI 
ZPŮSOBÍ ROZBITÍM SKLA. PŘED ODCHODEM Z VOZIDLA DOPORUČUJEME 
VYTÁHNOUT LIŠTU RÁDIA A OTEVŘÍT VŠECHNY PŘIHRÁDKY, ABY 
ZLODĚJ VIDĚL, ŽE VE VOZIDLE K UKRADENÍ SKUTEČNĚ NIC NENÍ. 
ZÁROVEN DOPORUČUJEME VŠEM OBČANŮM, ABY SI POCTIVĚ ZAMYKALI 
GARÁŽE, HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY APOD. SPODINA SPOLEČNOSTI, ZVANÁ 
TÉŽ ZLODĚJI, ROZVÍJEJÍ SVÉ AKTIVITY STÁLE ČASTĚJI A VE VĚTŠÍM 
MĚŘÍTKU, TAK PROČ JIM JEJICH PRÁCI USNADŇOVAT? 
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OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ 

 
Jistě jste si povšimli, že od poloviny července je v provozu zbrusu nové 
víceúčelové hřiště před bytovými domy.  Hřiště bylo postaveno za finanční 
spoluúčasti Evropské unie - operačního programu rozvoje venkova. Projekt 
byl realizován v rámci Svazku obcí, Morávka-Pražmo, přičemž jeho 
výsledkem jsou dvě víceúčelová hřiště za částku přesahující 2,5 mil. Kč.  
Doufáme, že se hřiště bude hojně využívat a poslouží dlouhá léta 
ke spokojenosti nejen naší mládeži a dětem. Jelikož vše potřebuje pravidla 
a řád, tak ani naše hřiště není výjimkou. Dovolujeme si proto na následujících 
řádcích uvést provozní řád hřiště a pravidla, za kterých se hřiště může 
využívat. 

PROVOZNÍ ŘÁD 

 Multifunkční hřiště Pražmo 
určeno pro hru floorballu, volejbalu, nohejbalu, basketbalu, 

badmintonu, minikopanou, aj. míčové hry 
 

Provozní podmínky: 
1. Do prostoru hřiště je povolen vstup pouze v čisté obuvi, s hladkou 

podrážkou. Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry, apod.). 
2. Do prostoru hřiště je povolen vstup pouze na základě předchozí 

rezervace hřiště u správce, či po dohodě s ním. 
3. V prostoru hřiště je zakázána jízda na kole, či jiných dopravních 

prostředcích, kolečkových bruslích, skateboardu apod. 
4. Do prostoru hřiště je povoleno nošení nápojů pouze v plastových, či 

kovových uzavíratelných nádobách. 
5. Do prostoru hřiště je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholických 

nápojů, či jiných omamných látek. 
6. V prostoru hřiště je zakázáno požívat alkoholické nápoje, či jiné omamné 

látky. 
7. V prostoru hřiště je zakázáno kouření. 
8. V prostoru hřiště je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny. 
9. Do prostoru hřiště je vstup povolen pouze s vědomím správce hřiště. 
10. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s ohněm. 
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11. V prostoru hřiště je uživatel povinen dodržovat pořádek, odpadky 
odhazovat pouze do odpadkových košů. Zejména je zakázáno odhazovat 
na umělý povrch žvýkačky. 

12. V prostoru hřiště je zakázána manipulace s ostrými předměty. 
13. Do prostoru hřiště je přísně zakázáno vodění psů, či jiných zvířat. 
14. V prostoru hřiště je povoleno přemisťovat mobilní zařízení pouze po 

dohodě se správcem hřiště. Ten určí místo přesunu. 

Povinnosti uživatele hřiště: 
1. Uživatel je povinen si před vstupem na hřiště vyzvednout u správce klíče. 

V případě, že dojde k plynulému předání hřiště, převezme si následný 
uživatel klíče od uživatele hřiště před ním. Předchozí uživatel je povinen 
následnému uživateli klíče fyzicky předat. 

2. Uživatel si při převzetí sportoviště a potřebného zařízení zkontroluje 
jejich stav a případně zjištěné škody neprodleně oznámí správci. Pokud 
tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou 
zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání sportoviště. 

3. Uživatel je povinen zaplatit poplatek za správu hřiště dle platného 
ceníku. 

4. Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést sportoviště do původního 
stavu a provést úklid jím používaných zařízení a prostor. Případné 
škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede 
o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy, ověření 
totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení 
nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil. 

5. Uživatel sportoviště je povinen dodržovat předem smluvený čas a 
provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá o bezpečnost 
svoji i svých spoluhráčů a o ochranu majetku. Dále je povinen 

respektovat upozornění a pokyny správce sportoviště. Nelze-li ze strany 
uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit 
nejpozději 1 den před stanoveným termínem. 

Provozní doba: 
červen – září      9:00 - 2000 

říjen, listopad, březen, duben, květen  900 - 1700 

v zimních měsících otevřeno pouze po dohodě se správcem 
hřiště. 
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Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportovního areálu 
nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, 
svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků 
víceúčelového sportoviště nebo poškozují majetek a zařízení sportovního 
areálu, bez nároku na vrácení finanční částky. Při opakovaném porušování 
podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na 
dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), 
které toto porušování způsobují a za ně zodpovídají.  

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 

Jak jsme již uvedli na počátku, zastupitelstvo obce rozhodlo o záměru 
vypracování nového územního plánu obce. Samotné realizaci bude 
předcházet příjem návrhů změn na zařazení do územního plánu, které mohou 
předkládat občané obce, orgány veřejné správy, fyzické, právnické osoby, 
které mají vlastnické nebo obdobné právo k pozemkům, či budovám na území 
obce a to do 31. prosince 2011.  

Rezervace hřiště, vyzvednutí klíčů a platba za správu: 
  
v pracovní dny  8:00 – 14:00  
na obecním úřadě Pražmo, paní Zdeňka Lojkásková, tel: 558 692 253 
v pracovní dny 14:00 – 20:00 a ve dnech pracovního volna 8:00–20:00 

u pana Jana Krzyžánka, Pražmo 78, tel. 777 754 499, případně 
Mgr. Michaely Honešové, Pražmo 78, tel. 777 829 473 
Rezervaci lze provést minimálně na 1 hodinu. 
 
POZOR!  
OD 22. SRPNA 2011 BUDETE MOCI REZERVACI PROVÁDĚT 
ELEKTRONICKY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE 
(WWW.PRAZMO.CZ) 
 
Poplatek za správu činí 20 Kč/hod./kolektiv 
 

http://www.prazmo.cz/


Pražmovské ozvěny        7 

 

Návrh se podává na obecním úřadě Pražmo a musí obsahovat: 

- údaje umožňující identifikaci navrhovatele (jméno, příjmení, resp. 
název společnosti, datum narození, resp. IČ, adresa trvalého pobytu, resp. 
sídla), vč. uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku 
nebo stavbě na území obce 

- údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (např. stavba 
RD, hřiště, podnikatelského subjektu apod.) 

- údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele 
(co se na místě v současné době nachází) 

- důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny 
- návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu (je nutné uvést 

následující: dle rozhodnutí zastupitelstva obce, nejvýše však 5000 Kč 
v případě úspěšného projednání návrhu) 

Pořizovatelem územního plánu bude Magistrát města Frýdku-Místku, 
přičemž samotné zpracování bude zahájeno na počátku příštího roku 
projektantem, který bude vybrán na základě provedeného výběrového řízení. 
V tuto chvíli ještě nevíme, zda bude zpracování územního plánu probíhat 
ve dvou, či ve třech etapách (zadání, koncept, samotný návrh). To bude 
záležet na složitosti změn, případně nutnosti zpracovat v některých 
případech variantní řešení. 

 

PŘÍPRAVA REALIZACE PROJEKTU REGENERACE CENTRA 
OBCE PRAŽMO 

Přípravou realizace projektu regenerace centra obce se rozumí zpracování 
projektové dokumentace a vyřízení všech povolení k samotnému provádění 
stavby a to na základě urbanistické studie, která byla vyhotovena v minulém 
roce a která je uveřejněna na internetových stránkách obce Pražmo 
(www.prazmo.cz). 

Jistě mohu uvést, že všichni občané obce sdílejí stejný názor jako 
zastupitelé a proto chtějí, aby centrum Pražma bylo důstojným 
a reprezentativním místem, na kterém se mohou snoubit zájmy kladoucí 
důraz na estetické cítění, duchovní odpočinek i praktický význam. Z tohoto 
důvodu bychom byli velmi rádi, kdybyste se právě Vy, občané zapojili do této 

http://www.prazmo.cz/
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projektové  přípravy a mohli tak do konečného výsledku vnést i své náměty 
a požadavky. Samozřejmě víme, že každé rozhodování je rovněž výsledkem 
možných kompromisů plynoucích s korektního dialogu, proto jsme připravili 
následující řešení, jak takovéhoto rozhodnutí dosáhnout. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pracovní skupina bude plnit svou funkci podle následujícího schématu: 

Projektant zašle připravené návrhy koordinátorovi (zaměstnanec obce), 
který je elektronickou formou rozešle všem členům vytvořené pracovní 
skupiny a zároveň v obci obvyklou formou sdělí všem občanům skutečnost, 
že mohou do stanoveného data nahlédnout do projektové dokumentace na 
obecním úřadě a podávat k ní návrhy a připomínky. Po uplynutí stanovené 
doby zašle souhrn předložených připomínek a návrhů jednotlivým členům 
pracovní skupiny a do 10 pracovních dnů svolá „Schůzi pracovní skupiny“, 
která je vrcholným a rozhodovacím orgánem. „Schůze pracovní skupiny“ dá 
projektantovi, který bude zasedání přítomen, pokyn k přepracování. Tento 
proces bude probíhat při každé fázi, případně etapy projektování. Celý proces 
bude ukončen po schválení projektové dokumentace příslušnými orgány 
veřejné správy závěrečným seminářem, na kterém bude projekt veřejně 
prezentován. 

HLEDÁME TÍMTO DOBROVOLNÍKY, kteří by chtěli působit ve 
vytvořené pracovní skupině jako zástupci občanů Pražma. Pracovní 
skupina bude dále složená ze zastupitelů obce, členů výboru pro 
místní rozvoj, vlastníků a správců dotčených pozemků a odborníků 
na danou problematiku. Členové pracovní skupiny mohou pracovat 
samostatně i kolektivně. Žádoucí je, aby si určitá skupina občanů 
vybrala člena pracovní skupiny sama. 

ZÁJEMCI, NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE, OBECNÍ ÚŘAD PRAŽMO 
 

tel. 558 692 253, 720 512 876 
mail: zdenka.lojkaskova@prazmo.cz 

 
příjem přihlášek bude ukončen 18. srpna. 2011 

mailto:zdenka.lojkaskova@prazmo.cz
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MLADÍ HASIČI V TURZOVCE 
 

Poslední červnový víkend strávili naši mladí hasiči se svými vedoucími 
ve slovenském městě Turzovka. Spolu s dalšími mladými hasiči ze 7 obcí 
Sdružení obcí povodí Morávky se tam zúčastnili mezinárodní soutěže 
v požárním útoku. Celý tento víkendový pobyt byl v rámci dotace všem 
účastníkům hrazen z prostředků Evropské Unie. V rámci tohoto projektu 
vyrazily naše děti na Slovensko a v září naopak děti z Turzovky přijedou 
k nám. 
Sobotní dopoledne se neslo ve znamení soutěžního zápolení. Naši mladí 
hasiči obsadili ve své kategorii krásné druhé místo, společně obdrželi 
plaketu a každému na krku zazářila medaile. Po soutěži následovala 
prohlídka místní hasičské zbrojnice, kde jim jejich starší kolegové ukázali 
techniku (jednak tu nejmodernější ale i veterány) a připravili oběd. Po obědě 
došlo i na jazykové znalosti.  Děti vyplňovaly test, ve kterém přiřazovaly 
k sobě česká a jim odpovídající slovenská slovíčka a ukázalo se, že pro 
některé děti to byl docela těžký oříšek, zcela správně vyplněný test měl jen 
málokdo.  
Sobotní odpoledne pak děti strávily v místním sportovním areálu, kde právě 
město Turzovka pořádalo dětské odpoledne. Mohly si zahrát minigolf, fotbal, 
vyzkoušet si lezeckou stěnu, jízdu na umělém býkovi, zacvičit si zumbu nebo 
jen tak se dívat na spoustu tanečních či pěveckých vystoupení.      
V neděli dopoledne všichni vyjeli do lyžařského areálu na Velké Rači. 
Po zážitku na lanovce čekala děti opět celá řada atrakcí jako např. jízda 
na bobové dráze, lanové centrum, velké trampolíny, sjezd na kladce po laně, 
pro ty starší jízda na koloběžkách.  Při těchto aktivitách všem vyhládlo a tak 
se všichni těšili na oběd v místní restauraci. Pak se jelo lanovkou zpět dolů 
k autobusu a následovala už jen cesta domů.  
Při cestě zpět se dětem z výrazu ve tvářích dalo vyčíst, že si kromě únavy 
po dvoudenním poměrně nabitém programu odvážejí spoustu krásných 
zážitků.  Z následných reakcí jak dětí, tak i rodičů se dá říci, že se tato akce 
velmi vydařila.  
 
Mgr. Michaela Honešová 
vedoucí mladých hasičů 
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Od září opět zveme všechny maminky (tatínky) a jejich děti 

do RODINNÉHO CENTRA SKŘÍTEK 
v Pražmě (budova Obecní knihovny Pražmo, 1. patro, bývalé prostory OU). 

 
Program pro děti ve věku od 2 měsíců do 4 let probíhá v dopoledních 

hodinách a trvá hodinu a půl (pro děti do roku hodinu). 
 

Program: 
 Cvičení s písničkami a říkankami 

 Cvičení na míčích 

 Výtvarná výchova – malování, práce s materiálem 

 Rozumová výchova - barvy, tvary, logické hry 

 Nově rozšiřujeme o prvky montessori pedagogiky 

 Svačinka pro děti, káva, čaj pro maminky 

 Volné hraní 

 Diskusní téma pro maminky 

Zápis a informace: instruktorka Markéta Hrubišová, tel:  606 132 047 
Na webových stránkách Obce Pražmo, najdete brzy aktuální informace 

o provozu centra. 

MŠ Pražmo oznamuje: 
Pro nový školní rok 2011-2012 má volnou kapacitu pro přijetí 

dětí.  
Přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání  je možné 

do 1.září 2011 v Mateřské škole Pražmo. 
 

MŠ Pražmo nabízí: 
Školní jídelna při Mateřské škole Pražmo nabízí odprodej obědů 

do nosičů. 
Cena jednoho obědu je 54,-Kč. 

Informaci získáte na telefonním čísle 558 640 753 nebo 
v Mateřské škole Pražmo. 
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ZŠ a MŠ Morávka, příspěvková organizace přijme učitelky MŠ 
 

ZŠ  a MŠ Morávka, okres Frýdek -Místek přijme od 25. 8. 2011 učitelky pro 
mateřskou školu. Jedná se o 1 pracovní místo na plný úvazek a 1 pracovní 
místo na zkrácený úvazek. Požadavek - vzdělání předškolní a mimoškolní 
pedagogika. Strukturovaný životopis s přehledem praxe zašlete na e-mail: 
zs.moravka@seznam.cz. Výběrová řízení budou probíhat od 25.7.2011. 
Kontakt: Mgr. Šponarová Dana - ředitelka školy - 558 69 10 75, sekretariát - 
558 69 10 29 

 
 

MUDr. Andrea Polová Gynekologická ambulance Raškovice č. p. 260 Tel: 
725 382 813 (pevná linka je již zrušena) Ordinační hodiny: Pondělí: 7.00 - 
12.00 Středa: 10.00 - 12.00 12.30 - 16.00 Informace o dovolené v měsíci 
srpnu 2011: 22.-26. 8. 

 

--reklama-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA 

Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje: 
: klavír 

: akordeon 
: pozoun 

: zobcové flétny  (sopránová, altová, tenorová, basová) 
 
Přihlaste se: dne: 9. září 2011 
          kde: v infocentru ZŠ Raškovice 
     v kolik: 13.00 – 15.30 hodin 

Schůzku si můžeme individuálně domluvit (mobil 604 821 849). 
 

Těší se na vás – Miriam Dýrrová, dipl. um. 
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Nová kancelář ČMSS 
 
 
Krátká 1110, Frýdek - Místek  
(v prostorách realitní kanceláře ELEFANT, 1. patro) 
Provozní doba:   Po a St:  9–12 a 13–16 hodin 

Út a Čt:  9–12 a 13–16 hodin 
Pátek na objednání na mobilu: 725 731 005 
 

 
 

Lenka Edelsbergerová                                                                                               
 finanční poradce ČMSS 

 mobil: 725 731 005 
 e-mail: lenka.edelsbergerova@cmss-oz.cz 

 

 

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA 

Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy 

i imitace dřeva. Doplňková výbava. 

Provádíme i montáže. 
 

 

PLOTY - PLETIVO  

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, 

mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo 

svařovaná výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na sortiment ze zahradnictví. 
 

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin. 

Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka. 

www.KANCLIR.cz 

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 
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PÁLENICE  FRÝDEK – MÍSTEK 

se sídlem v bývalém 

SELIKU (Pionýrů 839)  v MÍSTKU 
 

zahájí letošní sezónu 22. srpna 2011 
      

Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 22.srpna 2011  

 vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin  

a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 

 

Za dovezených 10 kg jablek, 12kg švestek nebo 14 kg hrušek 

si za 30 dnů odvezete 1 litr 50% kalvadosu, slivovice, hruškovice  

a zaplatíte jen 135,- Kč. 

 

Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu (po 

předchozím objednání). 

 

CENÍK: 

Koncentrace ALC/VOL 1 litr/ 50% 

Cena za vypálení z vlastního kvasu                            125,- Kč 

Cena za vypálení z dodaného ovoce                            135,- Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH. 

 

Upozorňujeme pěstitele na zákon č. 61/1997 Sb. §4, kde je výroba destilátu 

omezena na  

30 litrů 100% ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 1 domácnost!!! 

Tento destilát se nesmí prodávat! 

Také nabízíme:   

Možnost odběru destilátů stočených v lahvích 

Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) – aktuální cena bude vždy oznámena. 

Zestaření destilátu ultrazvukem  

Uložení destilátů v dubových sudech  

Prodej demižonů a lahví 

Prodej destilátů ( meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice a kalvádos) 

 

Další informace najdete na www.palenicefm.cz 

Nebo na telefonech: 602 960 052 

                                 723 312 298 

                                 558 431 700 


