VRANOV
ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA OBCE VRANOV 2/2007

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám trochu přiblíţit princip financování obcí, jakým způsobem se plní obecní
pokladna a jak komplikovaně lze odhadovat, s jakými prostředky bude moci obec
kaţdoročně nakládat.
Příjem do obecní pokladny tvoří v podstatě několik zdrojů. Jsou to příjmy přímé tj. výběr
poplatků místních, výnosy daně z nemovitostí dále pak z pronájmů a sluţeb. Objem těchto
prostředků se pohybuje tak na 20 % celkového příjmu obce. Další peníze přichází na
výkon státní správy tj. 1 – 2 %. Všechno ostatní jsou tzv. dotace, z nichţ jakousi pevnou
podobu má pouze dotace na místní školství, které se řídí počtem dětí navštěvující naše
předškolní a školní zařízení.
Tok dotací do obcí se řídí zákonem o rozpočtovém určení výnosů daní. Podíly
z jednotlivých kategorií, kterých je 8 činí povětšinou 20,59 %. Vlastní pojmenování
a strukturování daní bych mohl rozvést příště, pokud k tomu dostanu prostor. Snad jen
o jedné poloţce se zmíním, v paragrafu 4 zákona 243/2000 Sb. pod písmenem g. Tento
výnos činí 30 % z podnikání fyzických osob (ţivnostníků), kteří bydlí v obci. Po roce 1990
byla tato daň směřována do obce celá, ze 100%. To dávalo moţnost k tomu, aby se místní
samosprávy snaţily tento druh podnikání na svém území podporovat.
Výběrcem daní a zároveň správcem daní je příslušný finanční úřad, který potom
přepočtem a vynásobením příslušným koeficientem poukazuje fin. prostředky zpět do obcí.
Naše obec spadá do kategorie 301 – 1500 obyvatel. Této kategorii přísluší koeficient
0,5881. Protoţe se základní veličinou stává celostátní daňový výnos, je celá soustava
závislá na jeho disciplinovaném výběru. Samozřejmě, ţe stání rozpočet stejně jako
rozpočty obecní hospodaří s prostředky, které my občané platíme ve svých odvodech.
Proto by měla veřejnost lépe vidět do finančních toků oběma směry.
Nynější systém je značně komplikovaný a zvlášť malé obce mají velmi malou moţnost
ovlivnit obecní rozpočty na příjmové straně ve svůj prospěch. Není pak divu, ţe při tak
silně centralizovaném financování místních rozpočtů se promítne štědré rozdávání
předchozí vlády tak nepříznivě aţ k nám. Propad příjmů za rok 2006 tvoří v našem případě
– 650 tisíc korun. Myslím, ţe to není tak málo a jen dobrým hospodařením za minulého
období bylo moţné sestavit letošní rozpočet tak, aby se následné financování obce dalo
zajistit a pokračovat v investicích tak, jak jsme to občanům slíbili.
Antonín Holešovský, předseda finanční komise
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OÚ INFORMUJE
Od 1.4.2007 byla pro obyvatele správního obvodu města Šlapanice zrušena Lékařská
sluţba první pomoci ve fakultní nemocnici v Brně Bohunicích. Občané správního obvodu
města Šlapanice nyní mohou vyuţívat tyto Lékařské sluţby první pomoci v městě Brně
(LSPP)
LSPP pro dospělé
Telefon:
545 538 538
Zajišťuje:
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6
Ambulance praktického lékaře
Časové vymezeni: po - pá 19.00 - 07.00 hod
so, ne, svátky - nepřetrţitě
LSPP pro děti
Telefon:
Zajišťuje:

542 216 511, 533 302 396
Dětská poliklinika Ţerotínovo nám. 4/6, Brno, která je součástí Centra
dětských odborných zdravotnických sluţeb Brno p.o
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost
Časové vymezení: po - pá 16.00 - 07.00, návštěvy 19.00 – 06.30
so, ne, svátky - nepřetrţitě vč. návštěvní suţby
LSPP zubní
Telefon:
Zajišťuje:

543 183 459
FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53 ( přístup ze všech tří vchodů do
nemocnice)
Ambulance zubní
Časové vymezení: po - pá 15.30 - 07.00
so, ne, svátky - nepřetrţitě
Lékárenská pohotovostní služba
Lékárna na Kobliţné 7 Brno
Telefon:
542 212 110, 542 216 388
Časové vymezení: nepřetrţitě
Lékárna K.E.I pharma s.r.o Koliště 47, Brno
Telefon:
545 424 813
Časové vymezení: nepřetrţitě
Pozvánka - Den Ponávky
Svazek obcí Ponávka Česká, Lelekovice, Vranov zve občany na tradiční „Den Ponávky“,
který se uskuteční v sobotu 12. května 2007. Sraz účastníků v 9.30 hod v České „U pítka“
(naproti obecnímu úřadu), odkud se půjde do Lelekovic přes kopec Stáţný k soše Ponávky
a na Obecní úřad, kde bude výstava nálezů z lelekovického hradu doplněná přednáškou
Dr. Josefa Ungra. V 11.30. hod proběhne odhalení tabule v místě pozůstatků lelekovického
hradu na návrší před kostelem s odborným výkladem a prohlídkou kostela a na závěr bude
malé občerstvení.
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V. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vranov dne 12.3.2007
V/1

V/2
V/3
V/4

Starosta informoval o činnosti OÚ od posledního zasedání. Starosta informoval o:
a) moţnosti získat památku „Boţí muka“, umístěné na rozhraní p.č. 320/1, 318/2 a
318/6 v k.ú. Vranov u Brna do majetku obce. V současné době není znám
majitel a dle Občanského zákoníku §135, odst. 1 lze převést na obec.
b) Zásahová jednotka SDH podá ţádost o dotaci na JMK ve výši 160 000,- Kč na
výzbroj a výstroj.
c) Starosta předloţil nabídku firmy van Gansewinkel. Jedná se o doplnění 3 ks
nádob 1.100 l na kartony, které nahradí nádoby o objemu 240 l.
ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2 smlouvy s firmou van
Gansewinkel.
d) Starosta obce předloţil návrh na uzavření smlouvy s firmou EUROVISION na
zpracování ţádosti o dotace na kanalizaci v obci Vranov.
e) Starosta obce předloţil návrh na uzavření smlouvy o poskytování sluţeb dle
ţivnostenského listu s paní Soňou Vrbovou na práce dle ŢL v ceně 80,- Kč/hod.
Ze strany občanů nebyl ţádný diskutující
Předseda finančního výboru předloţil zprávu o hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ Vranov za rok 2006. Finanční výbor doporučuje ZO ke schválení .
Starosta obce předloţil smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na opravu schodů před
RD 105 (školní dům) ve výši 100 000,- Kč.
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HASIČSKÉ OKÉNKO
Jako první akci letošního roku jsme pořádali ostatkovou zábavu. Vše bylo zajištěno
a domluveno, ale vloudila se chybička – v restauraci chyběl provozovatel. Tato okolnost
nás dosti znepokojovala a byli jsme rozhodnuti zábavu uspořádat i za cenu ţe budeme
obsluhovat sami. Čtrnáct dní před zábavou se přihlásil nový provozovatel restaurace a tak
vznikla dohoda, ţe s naší pomocí otevře dříve neţ měl v plánu.
Večer začal přehlídkou masek, které soutěţily o nejhezčí masku. Vítězství si odnesli dva
bezdomovci, ale i ostatní ukázaly svůj důvtip a smysl pro legraci. Jako kaţdoročně
proběhlo „pochování basy“. Škoda jen malé účasti hostů.
Další akcí byla odměna členům
sboru za jejich práci. Jiţ druhý
ročník vesnické zabíjačky splnil
opět představy o setkání generací
hasičů při jídle, pití a vyprávění.
Od rána do večera to kolem
hasičky
vonělo
vařeným
a
pečeným
masem,
později
tlačenkou a prejtem a nakonec
zlatými škvarky. Během dne byly
také k dispozici vzorky vypálených
švestek,
které
redukovaly
mastnotu. A jak to na závěr
komentoval
jeden
pětasedmdesátiletý
hasič,
„takovou zabíjačku jsem uţ dvacet
let nezaţil“.
Od zábavy k práci. Během února
se opravil vzduchový kompresor a
provedl
rozvod
vzduchu
k
vozidlům k urychlení výjezdu. Byl
proveden úklid ve zbrojnici. Členy
zásahové
jednotky
čekají
zdravotní prohlídky a školení
nositelů dýchací techniky a další
školení. Od začátku roku byly dva
výjezdyrozřezání
spadlého
stromu a poţár lesní chatky ve
Svinošicích.
Závěrem bych vás rád pozval na
pálení čarodějnic dne 30. dubna
2007.
Miloslav Křivánek, starosta SDH Vranov
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Z NAŠÍ MINULOSTI
Nestane-li se nic zvláštního a budou-li mít jeho členové k tomu dobrou vůli, mohla by
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL na Vranově přesně za dva roky a dva měsíce
vzpomenout a oslavit 90 let svého zaloţení ( 29.května 1919 ).
Tato vranovská sokolská organizace je po SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ druhou
nejstarší existující v dějinách naší obce a zřejmě to nikdy neměla vůbec lehké. Jistě Vás,
váţení spoluobčané, bude alespoň trochu zajímat proč? Pokusím se Vám o tom něco
napsat. Svoje poznatky čerpám z druhé knihy protokolů (zápisů) členských a výborových
schůzí TJ SOKOLA na Vranově, která byla vzata k uţívání dne 1.12.1929. Od tohoto roku
jsou pravidelné protokoly zapisovány aţ do 1.2.1941, kdy se výborová schůze konala
v hostinci u bratra Petrmichla na Vranově č.p. 10. Zazněla zde i slova o tom, aby celý náš
národ byl jednotný a ţe potřebuje oddaných sluţeb od svých příslušníků. Zde v zápisech
o činnosti jednoty SOKOLA nastala více jak čtyřletá vynucená odmlka. To jsme vlastně jiţ
15.3.1939 protektorátem ČECHY A MORAVA (Böhmen und Mähren) a Sokol na Vranově
dnem 1.2.1941 musel ukončit svoji činnost pod nátlakem NĚMECKÉ ŘÍŠE. Aţ teprve dne
7. června 1945 pokračují zápisy v uvedené knize protokolů – ustavující schůzí – PRVNÍ po
osvobození RA konanou v obecním hostinci č.p. 24 v dnešním Obecním domě. Posledním
zápisem této knihy je zápis z členské schůze TJ Sokol konané dne 28. ledna 1962 a končí
na straně 435. Nyní se tedy dostávám k tomu, abych vás jen částečně seznámil s textem
z protokolů – zápisů. Hned v roce 1929 bylo dosti bolestné pro tehdejší SOKOL, ţe na
Útěchově se rušila pobočka vranovské jednoty. Dokonce je sepsán podrobný seznam
inventáře věcí uţívaných při cvičení a byl od Útěchovských převzat do uţívání na Vranově.
Zajímavé také je, jací činovníci (funkcionáři) tvořili sokolský výbor. Bratři – starosta jednoty,
místostarosta, náčelník (muţ), náčelník (ţena), vzdělavatel (sokolská knihovna měla aţ
260 svazků), hospodář – jednatel, pokladník, matrikář (vedl seznam členů), dále byli
členové výboru, náhradníci, revizoři a členové smírčího soudu. Další součástí výboru
a spolupráce byl vzdělávací sbor – 5 členů, pořadatelský sbor – 5 členů, stavební odbor –
5 členů a loutkový odbor – 5 členů. Zápisy nám také vypovídají, jak tehdy sokolská jednota
pracovala – fungovala. Například roční členský příspěvek člena – členky činil 25,- Kč, coţ
byl pro mnohé týdenní výdělek. Skoro to tehdy vypadalo tak, ţe SOKOL byl jen a pouze
pro majetné občany. Bratr Sumec dokonce v roce 1930 navrhuje, aby veškeré finanční
dary bratrů a sester byly převedeny na příspěvky těch členů, kteří jsou chudobnější
a nemohli je zaplatit. Vţdyť za peníze z příspěvků a darů se kupovalo různé nářadí pro
cvičení. Ani to však nestačilo a bylo zapotřebí organizovat loutková a divadelní
představení, plesy (SOKOLSKÝ VĚNEČEK), velikonoční zábavy, zahradní zábavy u bratra
Holešovského, veřejná cvičení apod. To všechno přinášelo tolik potřebné peníze. Vlastní
členství v SOKOLE bylo podmíněno zkušební dobou. Kaţdý člen musel povinně
odpracovat 10 hodin na sokolském cvičišti (dnes Sokolák). V jednom zápise je zase
uvedeno, ţe někteří bratři z Vranova se nemohli zúčastnit ţupního veřejného vystoupení,
poněvadţ byli ţivnostníci nebo jejich pomocníci a v době konání vranovských poutí musí
nepřetrţitě pracovat, neboť jsme chudý kraj a zářijové poutě vranovské jsou
velkomoţností, jak získat jisté peníze. Krok za krokem – zápis za zápisem nám
předkládají, s jakými těţkostmi a problémy se museli bratři a sestry potýkat, a také ukazují
i na nemalé úspěchy v tělovýchově. Chtělo to asi hodně píle a obětavosti všech tehdejších
jak říkali činovníků, aby ono heslo Tyršovo – ve zdravém těle - zdravý duch – se mohlo
naplnit. Musel bych ještě hodně psát, abych jména všech těch dobrých vypsal, avšak jen
dvě jména chci uvést, protoţe se nejvíce a nejdéle objevují v protokolní knize v zápisech.
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Tím prvním je bratr náčelník, dlouhodobý cvičitel a loutkářský mistr pan Ladislav Pačes.
Druhým je dlouhodobý starosta jednoty a sokolský kronikář bratr František Ţáček. Oba
věnovali vranovské jednotě Sokola dohromady 80 let tvůrčí činnosti a to nelze nikdy
zapomenout.
Jaroslav Nedoma, obecní kronikář

ŠKOLNÍ LIST
Dobývání Severního pólu

Jako uţ tradičně odjíţděla v neděli 25. února 2007 naše škola, tentokrát i s několika
předškoláčkama, na lyţařský výcvik do Karlova k Bohoušovi.
Hned po příjezdu jsme se zabydleli v pokojíčcích, vybalili si věci a po večeři vyrazili
obhlídnout terén. Rozdělili jsme se na čtyři expedice a začali bojovat o dobývání Severního
pólu. Na první etapu bylo nutno sestavit psí spřeţení a určit rozmístění základních táborů.
Ve všech expedicích bylo nutno zvolit vedoucího expedice, novináře, lékaře, vědce,
zásobovače a talismana.
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Všechny děti se okamţitě s plnou vervou vrhly do plnění úkolů a zdolávání různých
překáţek. Mimo kaţdodenní lyţařský výcvik udrţovaly své postýlky a všechny věci
v pořádku, poněvadţ za to sbíraly čokoládová eura, která potřebovaly na zásoby, vybavení
lékárniček i na vědecké pokusy. Zdravotníci expedic museli nastudovat připravené příručky
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první pomoci a pak sloţit zkoušky. Novináři denně zaznamenávali průběh dne a popisovali
plnění úkolů, zásobovači se starali o eura svých expedic a přepočítávali je na naši měnu,
vědci zaznamenávali povětrnostní podmínky, vedoucí expedice navrhli znak a název
a vylosovali si patrona. Nejmladší z expedice dostal plyšového medvídka a o toho se
musel celou dobu pobytu na horách starat.
První expedice – Ledňáčci – patron pan učitel Martin Ryšánek.
Druhá expedice – Polární nula – patron paní učitelka Zuzana Ducháčková.
Třetí expedice – Ledoborci – patron paní Katka Ostrá.
Čtvrtá expedice – Ledové království – patron Ríša Mach.
Ve středu odpoledne jsme navštívili nové Aquacentrum v Rýmařově, kde se nám moc
líbilo. Do bazénu se dalo skákat z betonových patníků a honit se v proudu. Další větší
bazén byl masáţní. Vše doplňovala vířivá vana s vodou kolem 35 stupňů, finská sauna
a komora s párou. Pěkně se nám uvolnily namoţené svaly a my byli připraveni na lyţařský
výcvik a další etapy naší hry. V pátek nás čekal nelehký úkol. Na lyţích zdolat co nejlépe
připravený slalom a poté v expedicích dobýt Severní pól.
Absolutním vítězem slalomu se stal Zdeněk Veverka a Romanka Kopecká. Ve hře „ Dobytí
Severního pólu“ zvítězila expedice Polární nula, druhé místo patřilo Ledoborcům, třetí se
umístilo Ledové království a čtvrté místo si odnesli Ledňáčci.

V sobotu po snídani bylo veliké vyhlášení vítězů, všichni dostali diplomy s fotkou své
expedice, nějakou tu sladkou odměnu a něco malého na památku. Po dobrém obědě jsme
sedli do autobusu a odjeli do Vranova plni záţitků a vzpomínek na pěkné chvilky
s kamarády.
Zuzana Černá, ředitelka ZŠ
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FARNÍ LIST
Milí obyvatelé milé obce Vranov!
Srdečně Vás zdravím a zase se obracím s příběhem… Dnes bych moc chtěla povzbudit
všechny maminky, které jsou doma, a kterým někdy přijde na mysl, ţe jsou bezvýznamné,
ţe ztratily kontakt se světem, a někdy jsou moc unavené ze stereotypní práce… Ale věřte,
má to cenu, dokonce to hodně stojí za to! A teď uţ náš příběh…
DESET Z DESETI OPERNÍCH PĚVKYŇ
Seděla jsem u kadeřnice a čekala, aţ na mě přijde řada. Přišla jsem včas, coţ většinou
znamená, ţe musím ještě chvíli počkat. Usadila jsem se do pohodlného křesílka
s vyhlídkou na poklidnou chvilku. Na stolku přede mnou leţela hromádka časopisů.
Z titulních stránek se na mne usmívaly různé vnadné slečny, rozevíraly líbezné oči
a špulily rudé rtíky… Obvykle si s sebou všude nosím vlastní čtivo, je tolik zajímavých knih,
které si chci přečíst, ţe na časopisy se slečnami na obálce nemívám chuť. Tentokrát jsem
ovšem kníţku zapomněla doma a čekání se docela protahovalo.
Ţe bych se mrkla, co se v takových plátcích vlastně píše? Moţná bych to měla vědět… Ale
ne, přece nemohu číst nějaké neslušné časopisy, co kdyby mě zahlédl někdo známý?
Nebyla by to ostuda? Chvilku jsem se zabavovala takovými úvahami, ale pak jsem se
rozhodla, ţe by to bylo pokrytectví. Měla jsem dlouhou chvíli a byla jsem docela zvědavá, a
tak jsem se tou hromádkou začala probírat a pak jsem si jeden kousek vybrala.
Listovala jsem barevným obrázkovým časopisem, zajímalo mne, jak ţijí ty slavné,
úspěšné, obletované, šťastné a bohaté osobnosti. Chtěla jsem se zasnít nad popisem toho
luxusního ţivota bez materiálního nedostatku. Já, která si pořizuje zimní kabát ne podle
módních trendů, ale podle toho, v jakém stádiu rozpadu se uţ nachází ten starý. Já, která
nechodím ke kadeřnici kaţdý týden, ale sotva jednou za čtvrt roku. Já jsem se chtěla
kouknout, jaké to je, ţít šťastně v luxusu. Prohlíţela jsem si fotky podivně postrojených
dam (ony dostávaly známky jako ve škole za to, jak módně – tedy trendy – vypadají a já
váţně nepoznala rozdíl mezi pětkou a jedničkou). Vyhlíţela jsem mezi obrázky nějakou
aspoň trochu povědomou tvář. Hele tady! Magdalena Koţená, známá operní pěvkyně. Tu
znám a mám ji moc ráda. Zpívá nádherně a zdá se mi, ţe vţdycky ví, o čem to je.
Rozhovor s ní jsem si ráda přečetla. Podrobnosti si uţ nepamatuji, ale zaujalo mě, jak
mluvila o mateřství a o svých slavných kolegyních. Myslela jsem, ţe vás to bude tady
zajímat.
Tahle dáma je tuším rozvedená a má dítě s dalším přítelem. Tohle fakt nechci rozebírat, já
nejsem její soudce. Ale mluvila o tom, jak se těšila na miminko a jak o tom mluvila se
svými staršími a slavnějšími kolegyněmi. Většina z nich je buď svobodná, bezdětná nebo
vdaná a bezdětná. Přece nemohly riskovat, ţe by během těhotenství a šestinedělí přišly
o nějakou zvlášť zajímavou roli. V operním světě je obrovská konkurence a kdo zaváhá…
znáte to. A tak kdyţ tahle poměrně mladá a uţ slavná a velmi úspěšná operní pěvkyně
čekala dítě, její starší kolegyně, vlastně konkurentky jí začaly otvírat svá srdce a vyprávěly,
ţe kdysi se také rozhodovaly, zda přerušit na chvíli kariéru a mít dítě nebo přerušit
těhotenství a pokračovat v kariéře. Prý všechny litovaly, ţe zvolily kariéru. Prý všechny
tvrdily, ţe by to rády vrátily zpět a rozhodly se pro dítě. I kdyby uţ potom ţádná kariéra
neměla pokračovat. Prý by všechno to bohatství, úspěchy a slávu hned vyměnily za dítě,
ale uţ bylo pozdě. Víc z toho rozhovoru nevím. Tohle jediné si taky pamatuji z celého
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časopisu. Váţně vám nic neřeknu o módních trendech v líčení nebo oblékání. Nevím, na
jaké filmy se chodí, jak to frčí na večírcích. Jen si pamatuji, ţe jsem tam seděla se
zamlţenýma očima a moje paní kadeřnice mě musela volat dvakrát.
Kdybyste někdy měly pochybnosti, jestli jste doma u dětí na svém místě, pak vězte, ţe
deset z deseti slavných operních pěvkyň říká: ano, to je to nejúspěšnější místo.
A na stránkách Bible jsou úţasná Jeţíšova slova: „Kdo přijme jedno z takových dětí,
přijímá mne…“
A proto se štěstí dobré mamky, které proţívá uţ tady na zemi, jednou promění ve štěstí
věčné. A to je velikánská naděje a radost.
Přeji Vám všem poţehnané velikonoce, krásné jaro a vnitřní štěstí z jakéhokoli dávání
lásky, dobra a přátelství.
Je nám to líto, ale chceme ještě upozornit na to, ţe nadále probíhá ničení kříţů na starém
hřbitově u kostela. Jiţ 3 nákladně obnovené litinové kříţe jsou zase rozbité. Naše
společenství se modlí za ty, kdo to dělají, aby velké ţivotní hodnoty neničili, ale uznávali
a chránili.
Za všechny z kláštera, fary a duchovního centra – sestra Zdislava

TJ SOKOL VRANOV
Váţení příznivci volejbalu,
ve spolupráci s výborem TJ Sokol Vranov jsem se rozhodla naučit naši mládeţ alespoň
základům volejbalu. Přihlásilo se zatím 12 holek a kluků různého věku. Učí se především
základům techniky hry s míčem – přijímání, odbíjení, nahrávky, útočné údery a podání.
Na volejbale je důleţitá kolektivní hra na hřišti a spolupráce mezi hráči. Tréninků se
pravidelně zúčastňují: Klára Stříteţská, Denisa a Dominika Skácelovy, Kamila Růţičková,
Simona Valášková, Tereza Dvořáková, Maruška a Martin Peslerovi, Patrik Holešovský,
Beata Škarecká, Alţběta Knápková a Monika Vrbová.
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Trénujeme v tělocvičně základní školy a uţ se těšíme na hřiště. Jestli máte zájem se
k nám přidat, přijďte v úterý v 17.00 hod na hřiště Turisťák, nebo se domluvte přímo se
mnou.
Těšíme se na nové členy.
Nikol Vrbová
OBECNÍ ÚŘAD - ÚŘEDNÍ HODINY
MÍSTOSTAROSTKA - Ing. Kateřina Jetelinová, mobil: 724 183 498
v úředních hodinách moţnost ověření podpisů a dokumentů, evidence obyvatel
a přihlášení k trvalému pobytu
pondělí
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
středa
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
pátek
8.00 - 11.00
STAROSTA - Ing. Marek Juha, mobil: 724 305 559
pondělí
středa

16.00 16.00 -

18.00
18.00

Dále dle telefonické dohody.

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR 2007
I. pololetí
OTEVÍRACÍ DOBA
10.00. až 12.00 hod
duben

14.

28.

květen

12.

26.

červen

9.

23.
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INZERCE

Restaurace Pod kostelem
znovu otevřena
polední menu
minutky
velkoplošná projekce
aktuálně

Výstava fotek Nová Guinea
(Ruda Švaříček, Jirka Šaroch)

-

D
A A

Jaroslav Troneček
tel-776 39 76 79

Jiří Uxa
Nabízíme

tel-603 75 24 93

--------------------------

Obkladačské,Podlahářské a Stavební práce

-Pokládání dlaţby,obkladů,mozaiky a atypických materiálů
-Rekonstrukce bytových jader na klíč
-Plovoucí laminátové a dřevěné podlahy+ pokládka
-Podlahové systémy- RIGIDUR,KNAUF,OSB,LIAPOR
-Broušení betonu a vyrovnávání podlah
-Moţnost dodávky a dopravy materiálu

www.adapodlahy.cz
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