
  
 

Zpravodaj obce Pražmo  
 

Březen 2014    číslo 1/2014 

 

Vážení spoluobčané,  
I přesto, že je již druhá polovina března, dostává se Vám do rukou teprve 
první letošní vydání Pražmovských ozvěn. Není to proto, že by se nic nedělo, 
nebo že by nebylo o čem psát. Ale žijeme ve velmi uspěchané moderní době 
s řadou nejrůznějších komunikačních technologií, které jsme si zvykli běžně 
používat.  Aktuální informace si k Vám daleko častěji nacházejí cestu přes 
rychlé zprávy, přes aktuality na webových stránkách obce nebo třeba přes 
facebook. Proto Pražmovské ozvěny vycházejí méně často a objevují se v něm 
spíše informace dlouhodobějšího charakteru. 
Jak už bylo řečeno, doba je rychlá a uspěchaná, ještě máme ve vzpomínkách 
Vánoce a už nám pomalu klepou na dveře Velikonoce. Proto bych Vám chtěla 
do nadcházejícího období popřát, abyste se v tomto shonu mohli na chvíli 
zastavit, vnímat přicházející jaro a probouzející se přírodu. 
 
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
 

 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2014, který 
uvádíme níže.  
Výdaje: 

 

Název Částka 
Silnice 842 000,00 
Provoz veřejné silniční dopravy 65 000,00 
příspěvek od zřizovatele                       450 000,00 
ZŚ Morávka 50 000,00 
ZŠ Raškovice  150 000,00 
Činnosti knihovnické                              100 000,00 
Ostatní záležitostí kultury 250 000,00 
Sportovní zařízení v majetku obce 50 000,00 
Bytové hospodářství - provozní náklady 200 000,00 
Bytové hospodářství - projekt Rajmaneum 200 000,00 
Nebytové hospodářství 93 000,00 
Veřejné osvětlení 190 000,00 
Pohřebnictví 200 000,00 
Územní plánování 150 000,00 
Změny technologii vytápění - příspěvek na kotle 500 000,00 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 
Sběr a svoz komunálních odpadů 190 000,00 
Sběr a svoz ost. odpadů, tříd. sběr, sběrný dvůr 50 000,00 
Využívání a zneškodňování komun.odpadů 600 000,00 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 600 000,00 
Centrum obce  300 000,00 
Požární ochrana-dobrovolná část 150 000,00 
Zastupitelstva obcí 700 000,00 
Činnost místní správy 2 933 000,00 
Svazek obcí Morávka-Pražmo 50 000,00 
Svazek SOPM  10 000,00 
Příspěvek církvi 50 000,00 
Činnost místní správy-Projekt OÚ 100 000,00 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 000,00 
Finanční vypořádání minulých let 13 320,00 
Ostatní činnosti j.n. (Rezervy kapitál.výdajů) 2 786 680,00 
Celkem výdaje na rok 2014 12 058 000,00 
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Příjmy: 
 

 Název Částka 
daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 780 000,00 
daň z příjmů FO ze SVČ 50 000,00 
daň z příjmů FO z kap.výnosů 200 000,00 
daň z příjmů právnických osob 1 780 000,00 
daň z přidané hodnoty 3 600 000,00 
daň z nemovitostí 540 000,00 
správní poplatky 13 000,00 
místní poplatek za odpad 504 000,00 
místní poplatek za psy 17 000,00 
místní poplatek za užívání veř.prostranství 22 000,00 
odvod výtěžku z VHP 170 000,00 
Celkem třída 1- daňové příjmy 8 676 000,00 
Nedaňové příjmy   
Ostat.zál. těžeb.průmyslu-příjmy z 
úhr.dobvýv.prost. 22000,00 
EKO-KOM-příspěvek 160000,00 
sběr a svoz odpadů (smlouvy,stavební odpad) 8 000,00 
pohřebnictví 70 000,00 
Rajmaneum - nájem  22 000,00 
Rajmaneum -  služby 78 000,00 
Nebytové hosp.-nájem 13 200,00 
Čnnosti knihovnické - služby 3 000,00 
Kultura - služby - Skřítek 23 200,00 
Správa - pronájem za pozemky 20 000,00 
Správa - úroky z běž.účtu 12 000,00 
Správa - služby focení  12 000,00 
Správa -ostatní příjmy 45 044,00 
    488 444,00 
Kapitálové příjmy    
Péče o vzhled obcí - přijaté dary 32 500,00 
Za prodej pozemku panu Bůžkovi 100 000,00 
Kapitálové příjmy  celkem 132500,00 
Přijaté dotace     
na státní správu 169 200,00 
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dotace od obcí na Hřbitov  102 000,00 
dotace na prvky Montessori 215 056,00 
Celkem dotace 486 256,00 
Celkem před financováním 9 783 200,00 
Financování   
Zapojení zůstatku -  stav účtu k 31.12.2013 2 274 800,00 
    
Příjmy celkem za rok 2014 12 058 000,00 

 
 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek od zřizovatele pro MŠ Pražmo 

ve výši 450 000 Kč. Příspěvek je schválen ve stejné výši jako v loňském 
roce.  

 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení dotačního programu 
na podporu výměny kotlů a zároveň uvolnilo pro tyto účely 
z rozpočtu obce částku ve výši 500 000 Kč. 

 
 

 
 

PTALI JSTE SE NA CHODNÍKU 
 

Kdy se začne pracovat na úpravě řečiště Hluchého a Čuvného potoka a 
budou v těchto místech nějaká dopravní omezení? 
S úpravou těchto toků by se mělo začít v nejbližších dnech. V souvislosti 
s tímto bude docházet ke zvýšenému pohybu nákladní dopravy v ulicích 
Do Potoka, Na Kopec a Lipová. V důsledku této dopravy může docházet 
ke zvýšenému znečištění cest, hluku, případně prašnosti. Pro eliminaci 
znečištění a prašnosti cest je stavební firma povinna provádět čištění ulic. 
Případné uzavírky a dopravní omezení budou označeny dopravním 
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značením. Žádáme obyvatele o pochopení, a aby dbali zvýšené bezpečnosti, 
zejména dětí, v prostoru stavby a uvedených ulic.  
 
Budou ještě probíhat nějaké úpravy okolo nového chodníku 
a cyklostezky? 
Chodník s cyklostezkou byl dokončen těsně před zimou a počasí již 
nedovolilo stavební firmě provést finální terénní úpravy, proto byly 
ponechány až na jarní měsíce. Současný ráz počasí je již úpravám nakloněn. 
Proto se bude postupně terén srovnávát, dosypávát zeminou a nakonec dojde 
k zatravnění. Současně dojde k oplocení dětského hřiště. 
 
Je ještě možnost přihlásit se o dotaci na kotel, a jaký je postup? 
Ano, žádosti lze podávat až do 30. 7. 2014 nebo do vyčerpání finanční částky, 
která byla k tomuto účelu vyčleněna z obecního rozpočtu. Veškeré informace 
najdou žadatelé na webových stránkách obce, sekci dotace na kotle nebo 
mohou osobně navštívit obecní úřad, kde se veškeré podrobnosti doví. 
 
Kde se dají pořídit sáčky na psí exkrementy? 
Jistou zásobu těchto sáčků dostane každý majitel zvířecího miláčka při platbě 
poplatku za psa na obecním úřadě. Dále jsou sáčky k dispozici ve stojanech na 
veřejném prostranství. Zde jsou sáčky pravidelně doplňovány zaměstnanci 
obce. Takže za argumentem některých majitelů psů, že nemají sáček, aby 
mohli po svém pejskovi uklidit, je pouhá lenost a nezájem. 
 
Lze již využívat víceúčelové hřiště? 
Letošní ráz počasí v podstatě již nyní umožňuje provozovat multifunkční 
hřiště. Provoz hřiště se bude řídit stejnými pravidly jako v loňském roce. 
Veškeré informace o otevírací době, provozní řád, rezervace, kontakty aj. 
najdete na webových stránkách obce. 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

 
Právní služby pro občany 
Od března letošního roku dochází k posunutí konzultačních hodin Právní 
poradny pro občany. Služeb právníka mohou občané využívat každé liché 
pondělí od 15:30 do 16:30 hod. 
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Kalendář na rok 2014  
Jistě jste si při podrobnějším studování kalendáře na letošní rok, který byl 
součástí předvánočních Pražmovských ozvěn, všimli, že si v něm zaúřadoval 
tiskařský šotek, a to hned dvakrát. Ihned, když jsme objevili chyby, 
kontaktovali jsme firmu Beatris, která jej vyráběla. Tiskárna Beatris 
pochybení částečně uznala a slíbila, že se bude podílet na výrobě nových 
kalendářů polovinou nákladů a obratem zajistí tisk. Bohužel se tak 
do dnešního dne nestalo, v tiskárně nikdo nezvedá telefon ani nereaguje 
na maily. A proto aspoň touto cestou uvádíme vše na pravou míru.  
První chybou je, že nám rok 2014 začíná na titulní stránce říjnem. Druhá 
a závažnější chyba se objevila v ordinačních hodinách praktického lékaře 
MUDr. Lenky Carbolové v Raškovicích. Za vzniklé komplikace se v této 
souvislosti občanům i paní doktorce omlouváme a uvádíme ordinační hodiny 
a kontakty správně. 
 
Ordinační doba: Po, St, Čt a Pá 8:00- 10:00 bez objednání 

10:00-13:00 pro objednané 
Úterý   12:00-15:00 bez objednání 

15:00-18:00 pro objednané 
 

Telefon: 597 457 478 nebo 776 202 709 
E – mail: lekar.raskovice@seznam.cz 

WWW: www.lekar-raskovice.cz 

 
Udělejte si čas jen pro sebe a přijďte si vyzkoušet netradiční techniku na  

KURZ PLETENÍ Z PAPÍROVÉHO PEDIGU, 

 
který se bude konat ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 17:00 h v zasedací místnosti 
Obecního úřadu na Pražmě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lekar.raskovice@seznam.cz
http://www.lekar-raskovice.cz/
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ZAHÁJENÍ PROVOZU MOBILNÍ ÚŘADOVNY VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNY ČR 

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ve spolupráci s obcí Pražmo zřídila 
v zasedací místnosti obecního úřadu Pražmo, Pražmo 153, 739 04  Pražmo, 
mobilní úřadovnu pro občany obcí Pražmo, Morávka, Raškovice a Krásná. 
 
Úřední hodiny: každou středu od 14:00 hod. do 17:00 hod. 
Kontakt: Yvona Miklušová, odborná referentka klientského pracoviště, tel: 
+420 734 366 864, mail: yvona.miklusova@vzp.cz 
 
Na těchto mobilních úřadovnách můžete vyřídit: 
- ztráty průkazu 
- veškeré změny ohledně  adresy, evidence na Úřadu práce, pobírání rod. 
příspěvků, péče o osobu blízkou, pobírání nem. dávek v ochranné lhůtě apod. 
- vyřízení benefitu 
- hromadné oznámení zaměstnavatele (přihlášky a odhlášky zaměstnanců). 
- přehledy OSVČ 
-přebírání lázeňského návrhu a cestovních náhrad pacientů 
- bezdlužnost 
- žádanka o zvýšení úhrady PZT (prostředky zdravotní techniky)+ poukaz na 
léčebnou a ortopedickou pomůcku 

 

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

Tuto Sbírku vyhlašuje nezisková organizace Občanské sdružení 
Diakonie Broumov, která poskytuje sociální služby pro občany 
z okraje společnosti. Co se sbírá: 
 Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  
 Látky (minimálně 1m2, ne zbytky) 
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky 
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hračky – nepoškozené a kompletní 
 Peří, péřové přikrývky a polštáře 
 Menší funkční elektrospotřebiče 

mailto:yvona.miklusova@vzp.cz
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Věci, které vzít nemůžeme: 
 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční na Obecním úřadě na Pražmě ve dnech: 

 
Pondělí 7. 4. a středa 9. 4. 2014  8.00 - 11.30 a 12:00 - 16:00 
Úterý 8. 4. a čtvrtek 10. 4. 2014  8:00 - 11:30 
 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203 

 
Zápis dětí do Mateřské školy Pražmo 

pro školní rok 2014/2015 
 

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat v pátek 
dne 11. dubna od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

k zápisu dětí do Mateřské školy Pražmo. 
 

Náš školní vzdělávací program „Mateřská škola 
Slunečnice podporující zdraví“ je orientován na 
rozvoj zdravě sebevědomých a samostatných dětí 
cestou přirozené výchovy. Učíme děti  úctě 
k vlastnímu zdraví, zdraví ostatních lidí i přírody. 
Dne 13. prosince 2012 byla naše mateřská škola zařazena do sítě škol  
podporujících zdraví. 
 

Co můžeme Vašim dětem nabídnout? 
 logopedii v prostorách naší mateřské školy 
 široký výběr zájmových kroužků (angličtina, tanečky, flétnička, kroužek 

výtvarný, keramický, kroužek s panem farářem, lyžařská a plavecká 
školička, kroužek vaření) 
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 dětmi oblíbenou školní zahradu 
 vybavit Vaše děti zdravými návyky, dovednostmi a postoji  

v samotných základech, aby se na nich v  životě dalo dobře stavět 
 naučit děti úctě ke zdraví 
 rozvíjet komunikaci a spolupráci 
 pracovat ve skupinkách 
 vyjádřit svůj názor 
 tvořit, poznávat, zkoumat, experimentovat, rozvíjet představivost 
 přirozeně rozvíjet sociální vztahy mezi dětmi ve věkově smíšených 

třídách 
 posílení zdravé sebeúcty – oceněním, pozitivním hodnocením 
 zapojení rodičů, rodin do života MŠ 

 
S sebou přineste rodný list dítěte. 

Telefon do MŠ: 558 111 237 nebo 558 111 238 

 
Český zahrádkářský svaz, organizace Morávka 

Vás zve v roce 2014 na tyto zájezdy: 
 
27. 4. neděle - Flora Olomouc a Přírodní ráj v Bystrovanech 
Výstava květin s možností nákupu za slevy posledního dne. Arboretum 
v Bystrovanech s 200 druhy cizokrajných rostlin s popisem, vodopád, jezírko 
s kapry, kašmírské kozy, lamy, příjemná restaurace, cukrárna, prodejny. 
 
21. 6. sobota - Havířov v květech  a z hor do dolu 
Orientační projížďka Havířovem, prohlídka historické části, nábřeží 
a meandrů Lučiny, Kotulová dřevěnice, průvod a alegorické vozy, posezení 
v muzeální železničářské restauraci Výtopna, sfárání do dolu v Landeku, 
prohlídka přilehlého areálu / největší expozice důlního záchranářství, sídliště 
lovců mamutu, restaurační komplex.   Cena 180 Kč. 
 
5.-6. 9. pátek, sobota.  Noční Vídeň 
2 dny s noclehem ve Vídni. Projížďka po největším evropském podzemním 
jezeře v Hinterbruhlu, prohlídka dolu a válečné podzemní továrny na 
stíhačky Heinkel, společná orientační procházka Vídni, ubytování a pak 
možnost samostatné prohlídky noční Vídně. Druhý den návštěva Schonbrunu, 
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Hofburgu, chrámu sv. Štěpána, a Prátru. Cena jízdného 700 Kč + ubytování 
okolo 700 Kč., to bude upřesněno po dohodě s hotelem. 
  
Přihlášky a bližší informace: 
p. Slováček Jan, Morávka 185,  mobil 721 066 304 
pí. Nitrová Marie, Raškovice 15, mobil   728 335 115 
Ing. Pěchuvka Mir., Pražmo 202, mobil 732 414 941 

 
Informace Hasičského záchranného sboru MSK 

Víme všichni, kam máme volat v tísni? 
Přivítali jsme nový rok a všichni věříme, že bude lepší než ten minulý. 
Bohužel ne vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme účastníky dopravní 
nehody, požáru či jiné události. Víte, jaké číslo máte v případě nouze vytočit a 
kam se dovoláte? V České republice jsou čísla tísňových linek pevně 
stanovena. Jistě je většina z nás máme v podvědomí, ale pro přehlednost si je 
nyní připomeneme. V naší republice jsou zavedena tzv. „národní“ čísla 
tísňového volání: 

- 150 … hasičský záchranný sbor 
- 155 … zdravotnická záchranná služba 
- 156 … městská policie (je-li zřízena) 
- 158 … Policie ČR 
- 112 … „mezinárodní“ číslo tísňového volání  

Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno především pro zahraniční 
návštěvníky naší země, turisty, pro zahraniční studenty, cizince, kteří na 
území naší republiky pobývají. V telefonních centrech pro příjem tísňového 
volání 112 pracují speciálně vyškolení operátoři, kteří jsou schopni celkově 
vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitě ji předat příslušným složkám 
integrovaného záchranného systému. V Moravskoslezském kraji jsme ještě o 
krok napřed, poněvadž v Ostravě je v plném provozu od prosince roku 2010 
tzv. Krajské centrum tísňového volání, kde na jednom pracovišti sedí 
pohromadě operátoři všech tísňových linek. Na toto pracoviště jsou 
směrována všechna „národní čísla“ tísňového volání i tísňová linka 112 
z území celého Moravskoslezského kraje a číslo 156 pro Ostravu a okolí, ať už 
voláte z pevného nebo mobilního telefonu.  
Velmi důležité je, abyste při volání na tísňovou linku dodrželi jednoduché 
zásady a operátorům sdělili následující informace: 
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Vaše jméno a příjmení, číslo telefonu, ze kterého voláte, co se stalo, jaký je 
rozsah události, kde k události došlo (adresa, popis místa, popis dojezdu na 
místo), další informace podle pokynů operátora. 
Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavů nouze. 
Nezneužívejte je! Vaše nezodpovědnost může mít za následek oddálení 
pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují! Poučte o tom i své děti.  

Jaro je tady… 

Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché zimě o něco dříve, a i když je pro 

mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, hasiči se bohužel setkávají 

s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých 

porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném 

prostranství. S příchodem jara se také blíží čas vynášení či pálení Morany 

(neboli smrti), což je tradiční pohanský zvyk, který se dochoval až dodnes.  

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo ohrozit lidský život! I 

zdánlivě bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů či pálení 

Morany tak může mít neblahé následky.  Stačí jen neopatrnost, trocha 

nepozornosti nebo panika a oheň v otevřeném prostoru se může velice 

snadno vymknout kontrole, například při silném větru, a způsobit nejenom 

ohrožení života a značné škody na majetku, třeba v podobě ztráty části lesa či 

úhynu živočichů.  

Na rozdíl od pálení Morany je vypalování porostů podle zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

požární ochraně“) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí 

dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, 

právnickým a podnikajícím fyzickým osobám může být udělena sankce až do 

výše 500 000 Kč. 

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární 

ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření 

požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole 

a nevznikl z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých 

látek na volném prostranství – včetně protipožárních opatření – předem 

oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který 

má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či 

spalování zcela zakázat. 
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Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které 

mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a někdy jej i 

zakazují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak 

se zbavit biologického odpadu. Je možné ho zkompostovat, odložit ve 

speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si 

musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let) a 

rozhodně bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít 

k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, 

prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám. 

Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích každoročně 

dochází ke vzniku požárů způsobených vypalováním starých porostů, které 

často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě 

ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme, že vypalování suché 

trávy a porostů je zakázáno! 
 

----------------------------------------Reklama--------------------------------------------- 
 

Masáže Petra Holinková 
Masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod. 
Dokonalá masáž Vám pomůže udržovat zdraví v přirozeném stavu.  Uvolněné 
tělo je aktivnější a dovolí Vám dosáhnout denních cílů s větším klidem. Lidské 
tělo potřebuje lidský dotek, jeho léčivá moc odstraňuje stres a dodává 
blahodárný pocit zdraví. Dopřejte sobě i svým blízkým uklidňující 
a uvolňující zážitek. 
Nabízím masáže zad, šíje, nohou, celého těla, baňkování, reflexní masáž 
lymfatického systému prováděnou na ploskách nohou. Medovou masáž, která 
dokonale prohřeje a uvolní svaly. Má široký záběr, funguje na migrény, 
nespavost, chronickou únavu, depresi, či alergii. Také napomáhá při léčení 
revmatismu, neplodnosti, menstruačních potíží, poruch krevního oběhu nebo 
žaludečních a střevních obtíží. Dále masáž zad teplými lávovými kameny, tato 
masáž se doporučuje lidem, kteří žijí neustále ve stresu, trpí depresemi, mají 
bolesti zad a kloubů, mají problémy se spánkem a koncentrací. A konopnou 
masáž zad. 
Na masáže používám čistě přírodní oleje, esence, masti a domácí med. Délka 
masáže je  45min až 2 hodiny. Ceny velice přijatelné od 100Kč. Nutné předem 
objednat. 
Tel. 721 543 482     adresa: Pražmo 191 
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www.PLOTY-PLETIVO.cz 
Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, průmyslové, lesnická a chovatelská 

pletiva. 

www.VRATA-OSTRAVA.cz 

Výklopná od 9.999 Kč. Dále dvoukřídlá, sekční. Manuální nebo s pohonem. Typizovaná i na míru. 

Dodáváme také vstupní dveře do účelových prostor. Zajistíme montáže. 

www.THUJA.cz 

Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.  Množstevní slevy. Sazenice i vyšší stromky. 

Stínicí tkanina: 35 – 90% zastínění. Různé výšky. 

Mulčovací tkanina. Doprava po celé ČR. 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz 

Chovejte KŘEPELKY: Prodáváme líhně, klece, krmivo, napáječky a další doplňky po chov drůbeže. 

www.STRECHY-OSTRAVA.eu 

Kompletní realizace střech – střechy na klíč, opravy. 

Pokrývačství , klempířství, tesařství. 

======================================= 

Vítězslav Kanclíř, Hrabovská 5/39,Ostrava–Nová Bělá, tel.:722 550 000–Otevírací doba:Po-Pá 8-15 
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