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Naši senioři se dobře
pobavili!
Obec Pražmo ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů uspořádala
v sobotu 28. května v areálu „U sv. Floriánka“ doposud netradiční akci nazvanou „Setkání seniorů“. Zastupitelé
obce se rozhodli, pozvat naše nejstarší
spoluobčany k přátelskému posezení
a udělat tak první krok k tomu, aby na
ně nebylo v dnešním uspěchaném
světě zapomenuto. A nejen to, rádi by
jim byli nápomocni při jejich dalším
zapojování se do kulturního dění v obci a při jejich sdružování. Proto je pozvali ke vzájemné spolupráci.

Vážení senioři, pojďme společnými
silami vytvořit organizaci, která by
vám byla nástrojem k lepšímu naplňování společenského a kulturního života, která by vás sdružovala a lákala
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k pořádání nejrůznějších setkání a akcí. Jistě se mezi vámi najdou lidé mající spoustu nápadů, které by rádi uskutečnili.
Vraťme se však k našemu setkání seniorů. Přestože bylo přenádherné počasí a přestože program na letácích lákal k návštěvě, nesešlo se vás mnoho.
Jsme však velmi rádi, že ti, kteří využili možnosti, jak se odreagovat od běžných starostí a přišli si poklábosit, poslechnout příjemnou hudbu, či podívat se na velmi pěkně připravené vystoupení dětí z mateřské školy, projevili velkou spokojenost, a to i formou
děkovných dopisů. Jen krátce z nich
budeme citovat některé zajímavé pasáže:
„…Byla to chvályhodná snaha obecního zastupitelstva, když pozvalo pražmovské seniory na setkání do areálu
Floriánek k přátelskému posezení. Bylo
hodně vřelých díků i pěkně připravené
dramatické pásmo dětí z mateřské školy. A právě tak i hudební program dívčího okteta pod vedením obětavého zasloužilého kapelníka p. Hradílka. A co
říci na obětavou spolupráci členů našeho sboru dobrovolných hasičů, již tu
zastávali spolu se členy zastupitelstva
při obsluze hostí? Vše bylo, jak má být!
Jedlo se, trochu pilo, ale hlavně se zpívalo…“ (Bohdan Kubenka).
„…Setkání mělo pestrý a bohatý program. Staříci si nejen popovídali, ale
také zazpívali a zatančili díky krásné
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lidové hudbě v moderním podání dechového dívčího orchestru. Zaznělo
mnoho známých melodií, potlesk nebral konce. Milé bylo výpravné vystoupení nejmenších z mateřské školy. Poučili jsme se z příběhu Karkulky, babičky
a vlka a dalších roztomilých vystoupení. Paní učitelky pěkně překvapily. Ke
spokojenosti všech přispěla bohatá
tombola a velice pestré a výborné domácí pohoštění. To vše, včetně programu zadarmo. My důchodci byli na půl
dne, jak v ráji, obklopeni svěžími svahy
Beskyd. Bylo to krátké vytržení ze starostí a častých zdravotních potíží důchodců…“ (Zdeněk Punčochář).
„…Chtěl bych panu starostovi a členům zastupitelstva poděkovat za velmi
dobrou přípravu tohoto setkání. Chci
poděkovat za hezké vystoupení dětí
z mateřské školy, za hudební produkci
pana Hradílka a také našim hasičům.
My, kteří jsme přišli (bylo nás málo)
jsme se velice dobře bavili a ti, co nepřišli a seděli doma mohou jen litovat.“
(Josef Stuchlík).
Akci sponzorovali: Smíšené zboží
Marie Nováková, Domácí potřeby Antonín Chalupa, Večerka Josef Hruboň
a Konstruktial s. r. o.
Marek Kaniok DiS, místostarosta obce

Dětský den na Prašivé
aneb jak se to povedlo?
Na začátku, když jsme odjížděli malým mikrobusem od hotelu Travný, to
vypadalo, že se nikomu na ten malý
kopec moc nechce. Snad tomu přidalo
i počasí, které chvílemi pořádně zlobilo, ale faktem je, že nás jelo jen tolik,
kolik by se dalo na prstech spočítat.
O to více jsem byl překvapený, kolik

Pražmovské ozvěny
„Pražmovských“ se sešlo na samotném vrcholu. Pěšky i na kole, zkrátka
někdo to pojal, jako pěkný nedělní
výlet.
Ti, co se rozhodli, že absolvují 4 km
dlouhou naučnou stezku, kterou připravili naši dobří přátelé z Klubu Českých turistů, určitě nelitovali. Na pěti
zastávkách se děti dozvěděly spoustu
zajímavých informací o turistickém
značení, rostlinách i šelmách vyskytujících se v Beskydech, prokázali své
znalosti v poznávání vrcholů našich
hor a svou šikovnost při házení míčem
na koš. Nikomu nevadila ani malá sprška, kterou si pro nás připravilo počasí.

Na Prašivé děti čekala další zábava
a zajímavé soutěže. Velký dík a obdiv
patří, zejména našim hasičům, zvláště
pak těm nejmenším, kteří nás svým
uměním přesvědčili o tom, že se s nimi
ohně bát nemusíme. Sice trochu zarostlou, ale přesto zajímavou cestou
pohádkovým lesem nás provedli čerti,
vodníci, víly, ježibaby i vlk s Červenou
Karkulkou v podání dětí z Klubu mladých českých turistů. Pro ty starší byla
jistě zajímavá střelba z luku, mlsouni
se zase nedočkavě vrhli na nádherně
vonící koláče, které pro ně připravil
personál chaty Prašivá. Také jsem
ochutnal a můžu říct, že větší dobrotu
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jsem už dlouho nejedl. Nesmím zapomenout ani na děti z mateřských školek na Pražmě a ve Vyšních Lhotách
a rovněž z uprchlického tábora v Havířově, které nakreslily a vystavily své
krásné obrázky přímo na prknech chaty. Za tuto snahu jim patří rovněž velký
dík.
Na závěr, který byl kvůli počasí trochu předčasný, jsme si opekli špekáčky. Doufám, že příští rok bude počasí
moudřejší a u táboráku společně s těmi nejodvážnějšími vydržíme až do
západu slunce, při kterém si můžeme
třeba i s kytarou zazpívat.
Věřím, že se všem zúčastněným dětský den líbil natolik, že se příští rok
v mnohem větším počtu na Prašivé
opět sejdeme.
Dětský den pro vás připravili a sponzorsky se podíleli: Obec Pražmo, Obec
Vyšní Lhoty, Klub českých turistů,
SDH Pražmo, SDH Vyšní Lhoty, Správa
uprchlických zařízení Ministerstva
vnitra ČR, Junák, středisko Štít Pražmo, Malířství a natěračství Bohuslav
Brantál, nájemce a provozovatel chaty
na Prašivé pan Pavel Mareček.
Marek Kaniok DiS, místostarosta obce

Plán jednání
zastupitelstva obce
v 2. pololetí 2005
18. 8. 2005 — úprava oplocení hřbitova
— povodňový plán obce
29. 9. 2005 — úprava rozpočtu na rok
2005
— změna vyhlášky o místních poplatcích
10. 11. 2005 — návrh rozpočtu na rok
2006
— vyhláška o poplatku za
odpad
15. 12. 2005 — úprava rozpočtu na rok
2005
— rozpočet obce na rok
2006
— plán jednání zastupitelstva obce v 1. pol.
2006
Začátek zasedání zastupitelstva obce je vždy v 17 hodin. Místem jednání
zastupitelstva bude zasedací místnost
hasičské zbrojnice s výjimkou prosincového zasedání, které se uskuteční
v sále hotelu Travný. Všichni občané
jsou srdečně zváni.

www.prazmo.cz

Poděkování

Navštivte nový odkaz na našich
internetových stránkách
obce Pražmo „Co se právě děje?“

Zastupitelé obce děkují
za obětavou spolupráci
při pořádání Dětského dne
na Prašivé a Setkání seniorů
Sboru dobrovolných hasičů
Pražmo a za krásné obrázky
a vystoupení dětem
z mateřské školy Pražmo,
jejím učitelkám a rodičům.

Najdete v něm
zajímavé informace
o právě
probíhajících
akcích, které
mění naši obec
k lepšímu, doplněné
o aktuální fotografie přímo
z místa činu.
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Z jednání zastupitelstva
obce
Úprava rozpočtu na rok 2005 — Zastupitelstvo obce schválilo další úpravu rozpočtu na rok 2005, která spočívá
v jeho navýšení na částku 8 188,5 tis.
Kč. Navýšení o 1 959 tis. Kč je dáno zejména přijetím úvěru na koupi mateřské školy a započítáním bankovního
zůstatku z minulého roku.
Zadání změny č. 1 územního plánu
— Zastupitelstvo obce projednalo
všechna vyjádření dotčených orgánů
i občanů Pražma k návrhu zadání
změny č. 1 územního plánu obce
a rozhodlo, že z návrhu vypustí změny,
k nimž byla zaslána nesouhlasná stanoviska. Jedná se o vypuštění plochy
pro výstavbu rodinných domků mezi
Roveňskou cestou a silnicí na Visalaje
a vypuštění stejné plochy v Rovni mezi bývalou hasičskou zbrojnicí a vodárenskou čerpací stanicí.
Vybudování regionálního muzea —
Zastupitelé vyslovili nesouhlas s navrhovanou výstavbou nového objektu
pro regionální muzeum, protože je
možné pro tyto účely časem adaptovat
prostory ve stávajících obecních budovách. Do doby rozhodnutí o umístění muzea a provedení nezbytných stavebních úprav je možné krátkodobě
uspořádat výstavu části sbírkového
fondu.
Hlučnost pily a zápach u kravína —
Starosta seznámil členy zastupitelstva
s výsledkem řešení dvou stížností, které byly projednávány za účasti Státního stavebního dozoru, Krajské hygienické stanice a České inspekce životního prostředí. V případě nadměrné
hlučnosti pily hlučnosti pily v areálu
společnosti CE WOOD bylo prokázáno
překročení přípustné hladiny hluku

Pražmovské ozvěny
a do doby provedení potřebných stavebních úprav byl provoz pily omezen
(v provozu může být nejvýše jedna pila při zavřených vratech od 6 do 18 hodin). V případě zápachu u kravína bylo
nařízeno zastavení provozu hnojiště,
jeho vyčištění a každodenní odvoz
hnoje, provoz kravína bude ukončen
do 30. 6. 2006.
Hřiště u bytovek — Bylo zjištěno, že
oprava hřiště u bytových domů si vyžádá nemalé náklady, i kdyby byly práce provedeny brigádnicky, protože cena materiálu se pohybuje ve stovkách
tisíců korun. Bude zřejmě nutné nechat zpracovat projekt a v příštím roce
požádat o dotaci na opravu hřiště.

Kurz práce
s PC a internetem
pro seniory
Kurz je zdarma a je určen
pro seniory v důchodovém věku,
kteří se chtějí seznámit se základní
obsluhou počítače a internetu.
Kurz se uskuteční v místní
knihovně v rozsahu 5 krát 1 hodina,
výuka začíná v úterý 19. 7. 2005,
přesná hodina a další
podmínky budou upřesněny
všem přihlášeným.
Prosíme zájemce,
aby se do 15. 7. 2005 přihlásili
na OÚ Pražmo (stačí telefonicky).

5

Pražmovské ozvěny

Změny ordinačních hodin
lékařů:
MUDr. Jiří Žídek
Dovolená 7. 7.—8. 7. 2005
Zástup MUDr. Crha — Morávka
v těchto ordinačních hodinách:
ČT
8.00—10.30 hod.
PÁ
8.00—12.00 hod.
MUDr. Marie Mácová — dětská lékařka
změna ordinačních hodin o prázdninách
PO
9.30—11.00 hod. Raškovice
ÚT
9.30—11.00 hod. Morávka
ST 12.30—14.00 hod. Raškovice
ČT
9.30—11.00 hod. Morávka
PÁ
9.30—11.00 hod. Raškovice
Gynekologická ambulance Raškovice
Úprava ordinačních hodin v době
prázdnin:
pondělí
17.00—11.00
středa
12.00—16.00
dovolená:
29. 6.—8. 7. 2005
25. 7.—29. 7.2005.

PAMÁTNÍK RAŠKOVIC
STÁLÁ NÁRODOPISNÁ EXPOZICE
HISTORIE OBCE
PAMÁTNÍK RAŠKOVIC NAVÁZAL SVÝM
PROGRAMEM A DOKUMENTAČNÍ
ČINNOSTÍ NA BOHATOU, VICE JAK
STOLETOU TRADICI, SPOJOVANOU
NEJČASTĚJI S MÍSTNÍM RODÁKEM
JAROSLAVEM LUDVÍKEM MIKOLÁŠEM.
V CELOROČNÍ PROGRAMOVÉ NABÍDCE
NAJDETE KROMĚ STÁLÉ
NÁRODOPISNÉ EXPOZICE VYTVOŘENÉ
Z DARŮ ZDEJŠÍCH OBYVATEL,
VÝTVARNÉ, PŘÍRODOVĚDNÉ
I HISTORICKÉ VÝSTAVY, PROGRAMY
INSPIROVANÉ ZVYKOSLOVNÝM
KALENDÁŘEM A SNAHOU PŘIBLÍŽIT

ZEJMÉNA MLADÉ GENERACI
KAŽDODENNÍ ŽIVOT PŘEDKŮ.

V LETNÍ SEZONU OTEVŘENO
I V SOBOTU
OTEVŘENO
ÚTERÝ 12.30—17.00,
ČTVRTEK 8.30—12.00, 13.00—17.00
SOBOTA OD 15. 6—15. 9. 13.00—18.00
telefon 558 692 420,
e-mail knihovna@raskovice.cz

VÝSTAVA
„ŽIVÁ VODA“
PUTOVÁNÍ K PRAMENŮM
BESKYDSKÝCH POTOKŮ A ŘEK
PROMĚNA ŘEKY MORÁVKY
A JEJICH PŘÍTOKŮ
žákovské ekologicko-výzkumné práce
základní EKO-školy v Raškovicích
historické dokumenty
20. 5.—21. 7. 2005
Malá galerie, Památník Raškovice
Otevřeno: úterý: 12.30—17.00,
čtvrtek: 8.30—12.00, 13.00—17.00
sobota: od 15. 6.—15. 9. 2005
13.00—18.00
Srdečně vás zveme k této ojedinělé
zajímavé výstavě

PASTEVNÍ DRUŽSTVO
ZLAŇ v Pražmě sděluje
Nejlepší palivo do krbu je z břízy.
Oheň klidně hoří, nepraská a vytváří
romantickou idylu.
Pastevní družstvo Zlaň vám vyrobí
řezané a štípané březové dříví do krbu.
Objednávky s datem odebrání na tel.
558 692 609.
Cena hráně 1 m × 1 m × 0,30 m je 280 Kč.
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Senátorská kancelář
Františka Kopeckého
a Občanské sdružení
Beskydčan
ČSAD Frýdek–Místek a. s. zavádí
novou autobusovou linku
na Lysou horu
(TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 28. 6. 2005)
ČSAD Frýdek–Místek a. s. zavedlo
novou autobusovou linku na vrchol
Lysé hory, která by měla zpřístupnit
nejvyšší vrchol Moravskoslezských
Beskyd zejména méně zdatným či tělesně postiženým zájemcům. Tato nově zaváděná služba pro širokou veřejnost je výsledkem společného vyjednávání
mnoha
zainteresovaných
stran. Došlo k nalezení společné dohody o otázkách rozvoje turistického
ruchu a ochrany přírody, při možnosti
využití soukromé účelové komunikace
vedoucí na vrchol.
Zkušební jízda proběhla v pátek
24. 6. 2005 za účasti zástupců všech
zainteresovaných subjektů (České radiokomunikace a. s., ČSAD Frýdek–
Místek, Lesy ČR a. s., CHKO Beskydy,
Policie ČR, Moravskoslezský kraj),
vzácných hostů a zástupců médií.
„Jsem rád, že se nám společným úsilím podařilo připravit výjezd autobusu
na Lysou horu. Dokážu si představit,
že také budu jednou starý a třeba také
méně zdatný či méně pohyblivý a určitě zatoužím se ještě podívat do svého
rodného kraje z dominanty našich
Beskyd. Jsem přesvědčen, že to lidé
s obdobným názorem využijí a pevně
věřím, že toho nezneužijí. Děkuji všem
za spolupráci a vstřícné jednání, je to
i pro mě vzorový příklad nalezení společné řeči.“ řekl František Kopecký.

Pražmovské ozvěny
„Je to krok správným směrem. Podpořili jsme tuto aktivitu, neboť se domníváme, že takto řízený rozvoj turistického ruchu, je zárukou trvale udržitelného využívání hodnot regionu“,
podotýká lesní inženýr Leo Košťál
z místní ekologické organizace Beskydčan a pokračuje:
„Velice si ceníme postupu pana senátora Kopeckého, který zvolil strategii širokého projednání a bez zbytečných prodlev tak přivedl celý záměr ke
zdárnému řešení.“
Autobus vyjíždí každý pátek z Raškovic od hotelu Ondráš v 8:30 hod. Zpět
(z Lysé Hory do Raškovic) odjíždí
v 11.20 hod. Cesta na Lysou Horu stojí
50 Kč, cesta tam i zpět 80 Kč. Děti do
15 let mohou cestovat se slevou za 40
Kč, resp. 60 Kč. Autobus nepřepravuje
jízdní kola, není nízkopodlažní.Jízdenky je možno zakoupit také předem na
místeckém autobusovém nádraží, případně rezervovat na čísle 558 432 515.
Autobus bude na Lysou Horu jezdit do
konce září.
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KINO RA·KOVICE
Předkládáme vám program na měsíce červenec a srpen 2005. 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.

ČERVENEC 2005
SOBOTA 2. 7.
ROMÁN PRO ŽENY
v 17.30 hod., 100 min., příst. 15 let
Inteligentní romantická komedie ČR,
natočená podle románu Michala Viewegha. Je to groteskní příběh matky
a dcery. Obě hledají toho pravého
a stále se jim to nedaří. Dcera se nakonec zamiluje do muže, který byl
před dvaceti lety velkou matčinou láskou…
SOBOTA 9. 7.
KAMEŇÁK 3
v 17.30 hod., 100 min., příst. 12 let
Komedie ČR režiséra Z. Trošky, kterou
pro velký úspěch hrajeme ještě jednou, kdo jste ji nezhlédli, přijďte, nebudete litovat.
SOBOTA 16. 7.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
v 17.30 hod., 100 min., přístupný
Báječná dobrodružství, veselé příhody
a neuvěřitelná nebezpečí, při kterých
se dostanete do rozličných koutů na
zemi na moři i v oblacích. Postarají se
o to: Jackie Chan, Arnold Swarzenegger a další. Film je vhodný pro děti i rodiče, je v českém znění a nenechte si
jej ujít.
SOBOTA 23. 7.
BLADE: TRINITY
v 17.30 hod., 113 min., příst. 12 let

Akční horor USA. Syrská poušť — čtveřice upírů vstoupí do nitra pyramidy…
Současné velkoměsto — exploze v upířím skladu… Napětí a hrůza — přijďte
se pobát, i tento třetí díl je o legendárním černošském upírobijci nazvaném
Blade.
SOBOTA 30. 7.
SKŘÍTEK
v 17.30 hod., 100 min., přístupný
Skvělá tragikomedie , kterou režíroval
Tomáš Vorel. Příběh částečně navazuje
na film Cesta z města a je pestrou kaskádou gagů, skečů a tragikomických
situací, sám režisér hovoří o filmu jako
o příběhu, ve kterém není chvíle, kdy
by se divák nesmál nebo neplakal.
Hvězdné obsazení je zárukou: B. Polívka, E. Holubová, J. Macháček, I. Chýlková, T. Hanák, M. Šteindler, J. Kraus
a další…

SRPEN 2005
SOBOTA 6. 8.
HARRY POTTER A VĚZEŇ
Z AZKABANU
v 17.30 hod, 142 min., přístupný
Třetí díl veleúspěšné knížky, který je
plný napínavých situací a zároveň je
pohádkou, kterou milují děti na celém
světě. Jistě se rádi přijdete podívat —
vždyť na širokoúhlém plátně je to nádhera. Film je v českém znění.
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SOBOTA 13. 8.
SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ
DRSNĚJŠÍ
v 17.30 hod., 116 min., příst. 12 let
Pokračování úspěšného filmu Slečna
drsňák, v hl. roli Sandra Bullocková,
která musí tentokrát opustit profesi
agentky a přijmout úkol reprezentovat
svůj úřad v médiích — stává se z ní na
čas netýkavá samolibá manekýna až
do doby, kdy ji unesou kamarádku…
SOBOTA 20. 8.
CONSTANTINE
v 17.30 hod., 121 min., příst. 12 let
Akční horor USA, AUSTRÁLIE a SRN.
John Constantine je vyděděnec, který
vidí démony a který se věnuje jejich
vymítání. Ví totiž, že Bůh a Satan uzavřeli sázku o lidstvo a že právě tato
sázka udržuje svět v křehké rovnováze.
Na své si přijdou milovníci akčních
scén.
SOBOTA 27. 8.
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
v 17.30 hod., 150 min., příst. 12 let
Válečný velkofilm v širokoúhlém provedení vznikl na základě knihy osobní
sekretářky A. Hitlera Traudl Jungové.
Poutavé líčení konce války, kdy všichni
Hitlerovi příznivci již pociťovali nenávratný konec. Stranické špičky jsou
odsunuty do bezpečí, Hitler se žení
s Evou Braunovou a diktuje sekretářce
svou poslední vůli… Tento snímek přilákal do kin již víc než 6 miliónů návštěvníků.

Soukromá
hudební výuka
zve zájemce, malé i velké,
kteří se chtějí naučit hrát
na klavír nebo zobcové flétny.
Zápis je 1. 9. 2005
v ZŠ Nošovice
od 7.30 do 8.00 hodin,
v MŠ Nošovice
od 14.00 do 15.15 hodin,
v ZŠ Morávka
od 9.00 do 11.00 hodin.
Informace na telefonním čísle:
604 821 849
Těší se na vás p. učitelka
Miriam Dýrrová, dipl. um.

Koupím dům
v Pražmě a okolí.
Možno i k rekonstrukci.
Platba hotově.
Telefon: 777 556 536
nebo 777 556 142.
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Technické služby
ve Frýdku–Místku vám nabízí:
1. Provoz Veřejné osvětlení:
• pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16.
2. Provoz Zeleň:
• údržbu travnatých ploch, kosení, vyhrabání listí,
• péči o okrasné dřeviny a keře, průklesty, ořezy, kácení,
• sadové a terénní úpravy,
• zakládání nových trávníků, kultivaci ploch,
• úpravu zahrad na klíč,
• výkopy hrobů,
• pronájem mobilních WC.
3. Provoz Komunikace:
• opravy ploch asfaltovou směsí,
• výstavbu a rekonstrukci dlážděných prostranství,
• strojní výkopové práce,
• přepravu materiálů,
• geodetické práce,
• napouštění bazénů (doprava vody),
• řezání betonových, asfaltových ploch.
4. Provoz Technická správa:
• výrobu lehkých a středních zámečnických konstrukcí,
• sportovních prvků,
• stolařské, zámečnické a natěračské práce.
Neváhejte a kontaktujte nás!
Tel.: 558 431 972, 3, 5 / Fax: 558 431 195
E-mail: info@tsfm.cz / www.tsfm.cz
NAŠE SLUŽBY PRO VAŠI POHODU!
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STAVEBNINY
PRODEJNA VE STARÉM MĚSTĚ U F–M
Akce měsíce

LEPENKY
za jedinečné ceny!
PARAFIB A 330 H
PARARUBIT R 330 H
PARAIPA H 330 S 35
PARABIT V 60 S 35
PARAALBIT Al 35

15,10
30,50
66,00
70,30
130,00

Z naší nabídky
na měsíc červenec vybíráme:
— kontaktní zateplovací systémy
a polystyren za skvělé ceny
— pytlované směsi KVK (jádrová
omítka, štuk, betonový potěr)
opět za akční ceny
— výprodej střešní oken VELUX
Ceny včetně DPH

Kč/m2
Kč/m2
Kč/m2
Kč/m2
Kč/m2

9,50
19,30
38,20
39,60
72,20

Kč/m2
Kč/m2
Kč/m2
Kč/m2
Kč/m2

Výrazná sleva
zdících materiálů
Ytong, Porotherm
z ceníku výrobce!
Chcete vědět více?
Kontaktujte pí Cisovskou
e-mail: cisovska@lekos.cz
tel: 596 242 099 kl. 27
mobil: 737 238 594

Stavíte? Rekonstruujete? U nás nakoupíte za skvělé ceny!
LEKOS, spol. s r. o., Staré Město u F–M, ul. Na Zbytkách
tel.: 558 632 346, mobil: 777 026 238,
e-mail: frydekmistek@lekos.cz, www.lekos.cz
Pražmovské ozvěny – nepravidelný zpravodaj obce Pražmo.
Vydává Obecní úřad Pražmo v nákladu 320 ks. — Vyrábí tiskárna Beatris tel. 558 601 702. — Výtisk zdarma.

