Zpravodaj obce Pražmo
Srpen 2015

číslo 3/2015

STAVBY V OBCI
Vážení spoluobčané,
Jistě jste si všimli, že na mnoha místech naší obce probíhá a ještě probíhat
bude celá řada nejrůznějších staveb a rekonstrukcí. S jejich průběhem
bychom Vás rádi tímto seznámili.

Rekonstrukce komunikací ul. Do potoka, Na kopec a Spojka
V průběhu následujícího týdne (pravděpodobně od 12. 8.) bude zahájena
rekonstrukce ul. Do potoka, části ul. Na kopec a ul. Spojka. Rozsah
prováděných prací je vyznačen v situačním plánku. V rámci této rekonstrukce
dojde i k regeneraci a srovnání podkladní vrstvy vozovky a zároveň k úpravě
výšek vodovodních šoupátek a kanalizačních šachtic. Přestože se budeme
snažit provádění prací zkoordinovat tak, aby došlo, pokud možno, k co
nejmenším omezením provozu, zcela jistě si tato akce vyžádá dočasné
uzávěry vozovky při samotné realizaci. Z tohoto důvodu žádáme všechny
občany a majitelé nemovitostí v dotčené lokalitě, aby omezili užívání
komunikací motorovými vozidly na nutné minimum, nejlépe si zajistili
parkování vozidel mimo předmětnou lokalitu. Zároveň doporučujeme, abyste
si neplánovali případné zásobování Vašich nemovitostí na dobu provádění
stavebních prací. Všechny ostatní občany žádáme o odložení případné cesty
do této lokality.
Upozorňujeme, že provádění prací s sebou může přinést i nepříjemnou
zvýšenou prašnost a hluk.
Pod známým heslem: „ MUSÍME TO OPRAVIT“, věříme ve Vaši shovívavost a
trpělivost, vždyť to děláme pro Vás
V následujícím roce chceme v opravách pokračovat, zejména se bude jednat o
další úsek ul. Na kopec a o část ul. Lipová. V souvislosti s tím, bychom na
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těchto ulicích rádi vybudovali žlaby pro odtok dešťové vody. Vše bude
podmíněno dostatkem finančních prostředků a samozřejmě vůlí
zastupitelstva obce.

situační plánek

Rekonstrukce pomníku obětem 2. sv. války
V současné době probíhá rekonstrukce pomníku obětem 2. sv. války pod
kostelem. Tato dlouhodobě připravovaná akce je podpořena z rozpočtu
Ministerstva obrany ČR, přičemž celkové náklady rekonstrukce činí
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1 157 873 Kč. Nyní se pamětní desky, bronzové reliéfy a socha nacházejí
v ateliéru, kde dochází k jejich kompletnímu restaurování. Současně došlo
k odstranění podesty a dlážděné plochy pod pomníkem, která byla v dosti
havarijním stavu. Ve výsledku bude pomník se sochou opět umístěn na stejné
místo, pouze na nově vybudovaný základ s podstavou. Dlážděné plochy již
nebudou pro jejich neúčelnost obnoveny, okolí bude zatravněno a přístup
k pomníku zajištěn tzv. šlapáky z kamene. Pomník bude zároveň nově
nasvícen.
Tímto bychom rádi vyvrátili mýty a pověsti o tom, že na místě bude stát nová
pošta, případně jiné objekty. Zároveň tímto chceme uklidnit některé občany,
kteří si myslí, že bude pomník zcela zrušen. Opak je pravdou, jelikož ctíme a
respektujeme minulost a nezapomínáme na události, které se v ní odehrály.

Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Rekonstrukce budovy obecního úřadu je v plném proudu, a přestože je to
mnohdy náročné, probíhá a bude probíhat za plného provozu. Pouze žádáme
návštěvníky budovy, aby dbali své osobní bezpečnosti, respektovali případné
pokyny a upozornění a byli shovívaví ke zvýšené prašnosti, a hluku.
Součástí rekonstrukce je úprava suterénních a sklepních prostor, chodeb,
výstavba výtahu, kompletní zateplení, výměna otopného systému na dřevní
pelety, opravy elektroinstalace a topení, rekonstrukce střechy a v neposlední
řadě kompletní půdní vestavba, která bude sloužit pro volnočasové aktivity
všech spolků v obci. Celkové náklady na rekonstrukci činí 5 586 531 Kč. Na
tuto akci jsme požádali o dotaci z fondu Evropské unie a to Regionální radu
regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Po formální stránce je žádost o dotaci
v pořádku a tímto přijata. O výsledku a případném získání dotace bude
rozhodnuto v první polovině roku 2016.

Mostovka přes Hluchý potok u kapličky
Právě v tuto dobu finišuje stavba mostovky přes Hluchý potok. Zbývá osadit
zábradlí a položit konstrukční vrstvy vozovky. Mostek tak bude i nadále
sloužit motorové dopravě s omezením tonáže do 25 t.
Marek Kaniok, DiS., starosta obce
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
Před několika týdny jsme Vás formou rychlých zpráv informovali o vyhlášení
tzv. Kotlíkových dotací. Pro připomenutí shrnujeme dosavadní informace:
Dne 15. 7. 2015 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí ČR základní
podmínky pro nové „kotlíkové dotace“ a zároveň zveřejnilo 1. výzvu pro
kraje, aby předložily žádosti o dotaci, která je pro tuto výzvu v objemu 3 mld.
Kč. Kraje tak mohou nejpozději do 30. září 2015 předkládat žádosti o finanční
prostředky, které následně budou dle svých vlastních upravených pravidel
rozdělovat fyzickým osobám. Tyto pravidla zatím nejsou známy, proto
budeme informace dále upřesňovat, stejně tak Vás budeme včas informovat o
vyhlášení výzvy pro předkládání žádosti právě Moravskoslezským krajem.
I my se v tuto chvíli seznamujeme s veškerými podmínkami tak, abychom
mohli rozhodnout o případné naší pomoci pro Vás, potenciální žadatele o
dotaci.
Pro Vás jsou v tuto chvíli podstatné základní parametry dotace, které se však
mohou dále upravovat dle rozhodnutí Moravskoslezského kraje. Tyto
základní parametry naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí,
v níže uvedeném odkazu. Již tyto informace Vám pomohou v rozhodnutí, zda
a v jakém rozsahu modernizovat Váš stávající systém vytápění a přispět tak
svým dílem ke zlepšení kvality ovzduší v naší obci. Dobrou zprávou je, že
naše obec spadá do tzv. prioritní oblasti, tzn. že se pro nás dotace
automaticky zvyšuje o 5 %.
Další informace na: http://www.mzp.cz/cz/news_150715_kotlikove_dotace
Marek Kaniok, DiS., starosta obce

Prodej použité dlažby z okolí pomníku

Obec Pražmo nabízí po domluvě na obecním úřadě k odprodeji dlaždice od
pomníku za 1 Kč/ks. Dlažba bude uložena v areálu za obecním úřadem.
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Obec Pražmo a SDH Pražmo pořádají

PRAŽMOVSKÉ PLACKOVÉ
HODY
Sobota 8. srpna 2015 od 15 h
areál u sv. Floriána na Pražmě
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
PLACKY, GRILOVANÉ SPECIALITY, PIVEČKO
Skvělý PROGRAM pro všechny generace od 15 h.:
KARTÁŘKA MARION

DIVADLO SMÍŠEK - skvělá zábava pro děti - od 15 hod. a následně 1650 hod.
KOUZELNICKÁ SHOW – kouzelník Šeklin, který vystupoval i v Las Vegas- od
1540 hod.
DECHOVKA DEOR HRABOVÁ – valčíky, polky a také písně z filmu Tenkrát na
západě - od 1750 hod.
ALTERNATIVA VOKO – Jiří Neduha a Vladimír Galusek se svou kapelou –
patří k nejzajímavějším interpretům na ostravské scéně. ZNÁTE ZPOCENÝ
VOKO??? - od 1945 hod.
RED HOT CHILIES OSTRAVA – skvělý frontman Radek Petruška a jeho
hudebníci. Uslyšíte známé hity Give it Away, Californication, Otherside a další
- od 2115 hod.
BANDA DEL CAFFE – cover kapela se skvělými hudebníky - od 2235 hod.
Pavlem Sotoniakem – hlavní klávesista slovenské zpěvačky Kristýna, Markem
Zemanem – jednou větou „český Sting“, Jenny Krompolcem – energický a
univerzální bubeník, jehož služby stačili využít Boris Urbánek, Michal Žáček,
Ostravský rozhlasový orchestr, Jiří Stivín, Sváťou Otelem – zpěvák, pro
kterého není problém zazpívat jakýkoliv žánr a v neposlední řadě kapelníkem
Rudym Horvátem – jeden z nejlepších kytaristů v Evropě, kdy i samotný
Richard Bona si ho přizval na své turné jako sólového kytaristu.
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OHLÉDNUTÍ ZA…
Fotbalovým turnajem v Niemodlině
V rámci družebních vztahů s polským městem Niemodlin jsme byli pozváni s
družstvem mladších žáků na mezinárodní fotbalový turnaj, který pořádá město
Niemodlin každoročně u příležitosti svých městských slavností „Dni
Niemodlina“. Turnaje se zúčastnila družstva z Polska, Německa a České
republiky.
I přesto, že naši kluci byli na takovém turnaji poprvé, v obrovském vedru hráli
s velkým nasazením a podařilo se jim vyhrát téměř všechny zápasy a obsadit
fantastické první místo. Domů si odvezli krásný pohár a na krku se každému
houpala zlatá medaile.
A kdo se na tomto úspěchu podílel?
Ondřej Pohludka, Filip Čapčuch, Vojtěch Pavlík, Václav Koloničný, Matyáš
Ochman, Vojtěch Ochman, Jiří Staroba a Marek Šulc. Role trenéra se zhostil
Roman Pohludka.
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Pražmovským veselením
Tato již tradiční akce se konala poslední květnovou sobotu. Dopoledne hasiči
uspořádali na louce u řeky pohárovou soutěž v požárním útoku „O pohár starosty
obce Pražmo“. Celý odpolední program se již odehrával v areálu u sv. Floriána.
První vystoupení bylo věnováno dětem. Klaun svým vystoupením pobavil malé i
velké diváky. Dále byly pro děti připravené RC modely tanků, skákací hrad a
prolézačky. Svou ukázkou požárního útoku přispěli do programu i malí hasiči. Pro
ty úplně nejmenší mělo připraveno různé aktivity Mateřské centrum Skřítek.
Dětský folklórní soubor Ondrášek z Frýdku-Místku ve svém pásmu přiblížil písně a
tance z našeho regionu.
Ve svém stánku prezentovala svoji činnost Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zde
si lidé mohli nechat změřit tělesné hodnoty nebo se seznámit s nabídkou
produktů pojišťovny.
Kabát revival pak svoji hudbou zvedl ze židlí první tanečníky.
Hlavní hvězdou programu měl být zpěvák Petr Spálený, ale cestou na Pražmo ho
postihly zdravotní komplikace a tak byl koncert zrušen. Narychlo se podařilo
program změnit a nakonec vystoupila mladá zpěvačka Ellis, která zaujala hlavně
mladé publikum.
No a na závěr zahrála k tanci i poslechu místní známá skupina Žižci.
Program se organizátoři snažili sestavit tak, aby si v něm to své našli všichni, a
snad se to podařilo. O bohaté občerstvení se postarali hasiči. Grilovaná žebra či
klobásy lákala svou vůní mlsné jazýčky na dálku.
I když v jedné chvíli se přehnal dešťová přeháňka, celkově se počasí vydařilo a
přispělo ke zdaru celé akce.
Mgr. Michaela Honešová, místostarostka obce
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ZADÁNO PRO SENIORY
POZVÁNKA
na ustavující členskou schůzi Spolku seniorů PRAŽMA
Schůze dne:
Program:

14. srpna 2015 v 17.00 hod. v Hotelu Trávný Pražmo
1. Zahájení
2. Volby - volba komisí
3. Stanovy - seznámení
4. Volby výboru
5. Program činnosti na rok 2015
6. Diskuse
7. Závěr
Všechny seniory zve přípravný výbor Spolku seniorů PRAŽMA – Olga
Muroňová, tel. 724068946 mail. o.muronova@centrum.cz, Jana Špoková tel.
607220825.

KULTURNÍ DEN SDRUŽENÍ SOPM NEJEN PRO SENIORY
Sdružení obcí povodí Morávky
zve dne 15. 8. 2015 všechny své občany do kulturního areálu Kamenité ve
Vyšních Lhotách na

Kulturní den SOPM nejen pro seniory

Program:

15.00 – 16.00
16.30 – 17.45

Michal Tučný Revival Band
Beatles Collection Band

Vstup zdarma!
Akce se koná za každého počasí, uvedené časy jsou orientační, na místě
možnost zakoupení občerstvení, zveme i ostatní příznivce vystupujících.
Doprava: zájemci o dopravu se mohou přihlásit do čtvrtka 13. 8. 2015
telefonicky nebo osobně na obecním úřadě na Pražmě nebo e-mailem
(mistostarostka@prazmo.cz). Odjezd bude v 15.30 od obecního úřadu.
Za pořadatele zvou členské obce sdružení: Dobrá, Dobratice, Krásná,
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty
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SENIORSKÁ AKADEMIE
Jste aktivní senior? Přijďte se opět posadit do lavic!
GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. ve spolupráci s Městskou policií F-M
otevírá ve Frýdku-Místku od září 2015 první ročník Seniorské akademie se
zaměřením na Cestovní ruch a prevenci občanů. Stačí pouze vyplnit
přihlášku, kterou naleznete na svém obecním úřadě, na stránkách www.vosgoodwill.cz nebo přímo ve VOŠ GOODWILL, ul. P. Holého 400, F-M a můžete
začít studovat jeden z nejzajímavějších oborů – Cestovní ruch. Studium bude
probíhat 1x týdně 3 vyučovací hodiny, mezi kterými se budete moci
občerstvit dobrou kávou a koláčky. Studium bude rozděleno na semestry, 1
rok má dva semestry po 10 setkáních, součástí jsou také 2 – 3 exkurze a
semestr zakončíte zkouškami, které Vám budou zapsány do studijního
průkazu. Za semestr zaplatíte pouze 500,- Kč.
Špičkoví lektoři Vám budou poutavě přednášet například o našich dějinách,
zeměpisu naší země, ale i Evropy a celého světa, abyste poznali atraktivity, za
kterými můžete cestovat; dozvíte se, jak fungují hotely, cestovní kanceláře,
letiště, ale také se seznámíte s rodinným právem, ekonomií, marketingem a
mnoha dalšími zajímavými předměty. Veškerá výuka je maximálně prakticky
orientována.
Každý školní rok bude slavnostně zahájen imatrikulací v Rytířském sále
frýdeckého zámku, kde obdržíte studijní průkaz a imatrikulační list. Po
ukončení ročníku tamtéž obdržíte certifikát s přehledem vystudovaných
předmětů. V případě zájmu můžete postoupit do dalšího ročníku, kde na Vás
budou čekat nové zajímavé informace z různých oblastí. Absolvujete-li
všechny 3 ročníky, po třech letech budete slavnostně promováni za účasti
primátora Frýdku-Místku a dalších významných hostů, výstupem bude
závěrečný certifikát.
Během studia se setkáte s novými lidmi, v rámci exkurzí navštívíte zajímavá
místa, na chvíli zapomenete na všední starosti a zase bude o čem vyprávět
rodině! Svůj čas strávíte aktivně, s příjemným pocitem, že na vzdělávání není
nikdy pozdě.
Těšíme se na Vás!
RNDr. Kamila Slováková, Ph.D., ředitelka školy
Bc. Lenka Biolková, manažer prevence kriminality Městské policie F-M a tým
nadšených lektorů.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní
osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při
prosazování práv a zájmů.
Cílem služeb bývá mimo jiné





podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti
uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení
nebo zachování původního životního stylu;
rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho
mohou být schopni, vést samostatný život;
snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života
uživatelů.

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví
prováděcí předpis.
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim
pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se
aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na
zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou
poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější
skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí "na
okraji" společnosti.
Kdo sociální služby poskytuje
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Obce a kraje dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních
služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich
uspokojení; kromě toho sami zřizují organizace poskytující sociální služby.
Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, které nabízejí široké
spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní zřizovatelem pěti
specializovaných ústavů sociální péče.
Informace o sociálních službách
Informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat např. na
městských, případně obecních nebo krajských úřadech, v občanských nebo
jiných specializovaných poradnách anebo přímo u poskytovatelů sociálních
služeb.
Občané Pražma se mohou při řešení nepříznivé sociální situaci s důvěrou
obrátit na kontaktní pracovnici statutárního města Frýdek-Místek paní
Vendulu Slívovou, tel. 558 609 357, e-mail: slivova.vendula@frydekmistek.cz.

Horská chata Prašivá znovuotevřena.
Po 4 měsících usilovných prací dobrovolníků na záchraně legendární dřevěné
horské chaty Prašivá v Beskydech se daří chatu znovu otevřít, aby mohla i
nadále sloužit turistům.
Na začátku byli dobrovolníci 4, ale postupně se k nim začali přidávat další a
další, neboť viděli, že tento projekt má nějakou myšlenku. V současné době
čítá dobrovolnický team 90 členů a kolem Prašivé se tak samovolně vytvořil
neformální Klub přátel chaty Prašivá. Této obrovské partě nadšenců, pod
vedením iniciátorů tohoto vzkříšení chaty, chatařů Martina a Michala patří
ohromná poklona. Mnozí zde strávili nejen desítky až stovky hodin tvrdé
práce, ale zanechali tu také kus svého srdce.
Návštěvníci chaty, patřící Klubu českých turistů, se mohou těšit na
renovovanou historickou Bezručovu místnost, velké rekonstrukce se dočkala
kuchyně a sklad, nově obloženy byly chodby a výrazně viditelnou změnou je
bezesporu nový výčep a bar. Další drobnější úpravy probíhají také na
pokojích, chata dostala už i nový kotel, natřeny byly všechny vnitřní dveře,
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zárubně a radiátory, na zahradě vzniklo nové ohniště a v procesu je také nový
nátěr střechy a horního patra věžičky. Během srpna 2015 bude snad také po
mnoha a mnoha letech veřejnosti zpřístupněna rozhledna, na což se již nyní
těší stovky lidí nejen z Moravy.
Protože práce na rekonstrukci celé chaty budou probíhat i v dalších měsících,
omluvte tedy, prosím, omezený provoz restaurace. Přesto ale nemějte obavy,
že by se na chatě Prašivá nevařilo, vybrat si můžete z několika polévek i
hotových jídel, dále na vás čekají výborné přírodní mošty atd.
Více aktuálních informací o chatě naleznete na webu: www.ChataPrasiva.cz
Martin Stiller
Správce chaty
Tel: 555 11 22 77
Email: chatari@chataprasiva.cz

POZVÁNKA VOLEJBALOVÉHO KLUBU RAŠKOVICE
Srdečně Vás, všechny příznivce volejbalu, zveme na tradiční VOLEJBALOVÉ
TURNAJE pořádané VK Raškovice v areálu antukových kurtů TJ Sokol
Pražmo-Raškovice. Turnaje probíhají po celý den VŽDY OD 9.00 do cca 17.0019.00 hodin.
V areálu je v prostorách VK Raškovice (klubovny, šaten a okolí kolem
volejbalových kurtů) k dispozici občerstvení, možnost hry stolního tenisu,
beachvolejbalu, badmintonu, děti mohou využít trampolínu, skluzavku,
lezeckou stěnu, houpačky, pískoviště.
Přijďte mezi nás, přijďte povzbudit v turnajích domácí týmy a přijďte
shlédnout kvalitní volejbalová utkání, kterých se účastní nejen týmy
krajských přeborů, ale také družstva hrající nejvyšší volejbalové soutěže.
POHÁR JAROMÍRA VYBÍRALA – sobota 15. 8. – ženy, juniorky
MEMORIÁL JOSEFA SALÁTA – neděle 16. 8. – muži, junioři
Více na www.vkraskovice.cz
Za VK Raškovice Šárka Sonnková

Pražmovské ozvěny

13

Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 3 nařízení
Moravskoslezského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,
ve znění nařízení kraje č. 7/2002
Vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území
Moravskoslezského kraje
1. Podle čl. 2 písm. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí
vzniku požárů rozumí období nadměrného sucha, zejména období
s dlouhodobým nedostatkem srážek a s dlouhodobě vysokou teplotou
vzduchu a kdy vane suchý vzduch.
2. Podle čl. 4 odst. 1 nařízení kraje je v období sucha zakázáno:
a) plošné vypalování porostů, včetně staré a suché trávy,
b)na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než
50 m od okraje lesa kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného
ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
3. Podle čl. 4 odst. 2 nařízení kraje jsou vlastníci lesa a právnické a
podnikající fyzické osoby, hospodařící v lese, v období sucha
povinni:
a) Vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření,
rozdělávání nebo udržování ohně v lese, odhazování hořících a
doutnajících předmětů,
b) Udržovat lesní cesty sjízdné a volné,
c) Nespalovat v lese klestí a těžební odpad,
d) Kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného
sucha provádělo spalování klestí.
4. Počátek vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se
stanoví na den vyvěšení tohoto vyhlášení na úřední desce krajského
úřadu. Konec doby stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce
krajského úřadu.
Ing. Tomáš Kotyza
Ředitel krajského úřadu
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SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA
NABÍZÍ VÝUKU
NA
HUDEBNÍ NÁSTROJE

: klavír
: akordeon
: zobcové flétny – sopránová, altová, tenorová, basová
: příčná flétna
: kytara
: trubka, baskřídlovka
: pozoun, baryton
Přihlaste se: 2. září 2015 od 12.00 – 16.00 hodin v ZŠ Raškovice
4. září 2015 od 12.00 – 15.00 hodin v ZŠ Morávka
Schůzku si můžeme individuálně domluvit na tel. 604 821 849
Těší se na Vás - Miriam Dýrrová dipl. um.

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 550 Kč/hod. bez DPH
výkopy základů pro domy, výkopy pro přípojky a kanalizace,
bazény, jímky, žumpy
- svahovou lžící lze provádět různé terénní úpravy, skrývky pod
chodníky a zámkové dlažby
- bagr je vhodný k výkopům kolem domů a budov (je bez přesahu
zádi)

DOPRAVA – nosnost 9 t (26 Kč/km bez DPH, 600 Kč/hod.
bez DPH) )
-

štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
odvozy stavební suti na skládku, odvozy výkopové zeminy…

Jiří Fluksa, tel: 608 877 165
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