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Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 36. zasedání dne
10. 6. 2013 projednalo:
Program jednání:
1) Celoroční hospodaření obce Dobratice a závěrečný účet obce za rok 2012,
včetně zprávy auditora Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2012, bez výhrad.
2) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb
na dofinancování projektu Zavedení automatizovaného knihovnického systému REKS v regionu Dobrá pro rok 2013, ve výši 10.000,- Kč.
3) Záměr obce Dobratice o pronájmu pozemku p.č. 504/1, trvalý travní porost,
k.ú. Dobratice.
4) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 376/1, k.ú.
Dobratice, zahrada, o výměře 2,4 m2, pro stavbu „Bezbariérový chodník od
železničního mostu až po MŠ v Dobraticích – II. etapa“.
5) Dodatek č. 1 k příloze č. 1/2013 ke smlouvě o nakládání s odpady, uzavřen s
Frýdeckou skládkou, a.s.
6) Výzvu k podání cenových nabídek na zajištění údržby komunikací a pozemků v obci Dobratice a jmenování hodnotící komise pro výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku: Zajištění údržby komunikací a pozemků v
obci Dobratice.
7) Výběr firmy K2 stavební Moravia, s.r.o., jako zhotovitele stavební akce:
Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích –
1. etapa, za cenu 890.266,- Kč bez DPH.
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8) Výběr firmy K2 stavební Moravia, s.r.o., jako zhotovitele stavební akce:
Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích –
2. etapa, za cenu 3.066.569,- Kč bez DPH.
9) Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 3/2013.
10) Finanční spoluúčast obce Dobratice na opravě komunikace v k.ú. Komorní
Lhotka pro zpřístupnění nemovitostí v lokalitě Dobratice „Za lesy“ ve výši 1/3
skutečných nákladů.

Povodně 2013
Všichni jsme s napětím sledovali hrozivý postup povodní v Čechách a později
vývoj počasí s obavami, zda se neprojeví i u nás. Každý z nás jistě samostatně přispěl na konta zřízená pro postižené povodněmi, ze solidarity přispívají také obce. I
zastupitelé naší obce rozhodli o příspěvku ve výši 20 tis. Kč, který jsme poslali obci
Radim u Kolína. Je to obec přibližně stejné velikosti jako naše, která byla v průběhu povodní zaplavena říčkou Výrovkou. Další pomoc byla poskytnuta formou
sběru lůžkovin, oblečení aj. přes Diakonii Broumov.

Víkendový klid
Všichni chceme o víkendu stihnout, co jsme nestihli v průběhu týdne - pořezat
dřevo, v létě pokosit zahrady…. Ale také si chceme po celém týdnu odpočinout
a nabrat síly.
Už dávno se dřevo neřeže ruční pilou, tráva neseče kosou a tak je řada víkendových činností spojena s hlukem, který může okolí obtěžovat.
V naprosté většině je logický zvyk – práce v průběhu soboty, odpočinek v sobotu
večer a v neděli, s ohleduplností vůči sousedům, dodržován.
Věřím v dobrou vůli, respektování práva sousedů na odpočinek a úplně
všechny občany prosím, aby si zorganizovali práci tak, že se zdrží hlučných
činností v soboty večer a v průběhu nedělí.
Děkuji.

A co budeme stavět letos?
I v letošním roce se naše obec mění ve staveniště.
Rekonstrukce 1. mostu ve směru od Harendy na Komorní Lhotku již byla ukončena. Stavba byla dotačně podpořena Moravskoslezským krajem, proběhla ve stanoveném termínu a za cenu, která vzešla ze soutěže. 14. června byl most řádně
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zkolaudován, o den později komunikace zprovozněna.
Pravděpodobně koncem července proběhne úprava pozemku obce pod horním
kravínem, bude to první krok k vybudování sběrného místa odpadů. Zpevnění
povrchu bude provedeno rozprostřením recyklátu a jeho zpracování finišerem.
Pokud by někdo z občanů měl zájem využít návozu recyklátu a práce finišeru v
obci pro zpevnění soukromé cesty, může se přihlásit na obecním úřadě do 8. července. Obec bude schopna tuto službu zprostředkovat.
Další zahajovanou akcí je zateplení budovy základní školy. Stavba bude probíhat
v době školních prázdnin a měla by být dokončena nejpozději do poloviny září.
I tato stavba bude z podstatné části financována z dotace, tentokrát ze Státního
fondu životního prostředí.
Současně bude probíhat výstavba první i druhé etapy chodníku. Stavba bude
navazovat na chodník pod mostem, povede podél pravé strany hlavní komunikace a končit bude kousek nad základní školou. Součástí stavby bude i vybudování
parkoviště před školou. Výstavba 1. etapy chodníku bude financována z dotace
Státního zemědělského intervenčního fondu, výstavba 2. etapy pak ze Státního
fondu dopravní infrastruktury.
V průběhu výstavby chodníku pravděpodobně dojde k omezení průjezdu
obcí, případně i vjezdu do jednotlivých nemovitostí. Chci proto požádat
všechny občany o shovívavost. Věřím, že krátkodobé omezení bude převáženo existencí chodníku, který zabezpečí bezpečný pohyb chodců, hlavně
dětí, podél poměrně hodně frekventované komunikace.
Závěrem dovolte, abych využila této možnosti a popřála Vám všem hezké
léto, krásné počasí, spoustu zážitků i poklidný odpočinek.
Alena Kacířová
Starostka

Nabídka elektronické aukce plynu a elektřiny pro občany Dobratic.
Na obec Dobratice se obrátila společnost eCentre a.s. s nabídkou zajištění elektronické aukce elektřiny a plynu pro občany a malé firmy z obce.
Společnost eCentre a.s má dlouholeté zkušenosti v realizaci elektronických aukcí
energií a vybraných komodit pro organizace, které spadají pod zákon o veřejných
zakázkách. Na konci uplynulého roku přišla s novým produktem e-Aukční síň
eCentre. Produkt je určen pro domácnosti, živnostníky a drobné firmy a jeho
výsledkem je výrazná úspora na cenách elektřiny, plynu, mobilních operátorů
nebo PHM.
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Princip je jednoduchý. Občané oslovených obcí čí lokalit spojí své požadavky na
spotřebu energií. Tím vznikne velmi zajímavý odběrový balík. Pomoci internetového portálu je osloveno široké portfolio dodavatelů, kteří o tento balík soutěží
v on-line elektronické aukci. Po vyhodnocení e-aukce je vybrán dodavatel s nejnižší nabídkou. V případě, že je vítězná cena nižší než dosavadní, zajistíme podpis
smlouvy mezi občany a novým dodavatelem.
Co musíte udělat, abyste se mohli zúčastnit elektronické aukce:
Nesmíte být vázáni novou smlouvou s dodavatelem elektřiny nebo plynu. K
vstupnímu jednání s pracovníkem eCentre a sepsání smlouvy o zprostředkování
e-aukce si donést:
• fotokopii nebo originál úplného posledního ročního vyúčtování
• fotokopii nebo originál poslední smlouvy s dodavatelem včetně příloh.
Tento produkt je pro domácnosti, živnostníky a malé firmy zcela ZDARMA.
Pak už jen s optimismem budete čekat na výsledek e-aukce a těšit se na uspořené
finance, za které si můžete pořídit spousty věcí, které potěší Vás i Vaše blízké.
Neváhejte a zúčastněte se této jedinečné akce a ušetřete náklady za provoz Vaší
domácnosti nebo firmy.
Kdo bude mít zájem dovědět se o elektronické aukci něco více, může
se zúčastnit besedy s občany v pondělí dne 15.7.2013 od 16.00 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice, kdy zástupce firmy eCentre seznámí přítomné s postupem elektronické aukce.
Následně v pondělí dne 22. 7. 2013 bude od 16.00 do 18.00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Dobratice, probíhat první sběr dat a v pondělí
dne 29.7. 2013 od 16.00 do 18.00 hodin bude probíhat druhý sběr dat.
Společnost eCentre a.s.
Obec Dobratice

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ TĚLOCVIČNY
Základní škola Dobratice nabízí možnost využití prostorů nové tělocvičny i v době
prázdnin. Tělocvičnu si občané mohou objednat u správce tělocvičny
Bc. Klesniakové Karin na tel. 732 740 170.
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CVIČENÍ JÓGY

Od 5. září 2013, pokud se přihlásí dost zájemců,
bude opět v tělocvičně Základní školy v Dobraticích
probíhat cvičení jógy pod vedením dlouholeté zkušené
cvičitelky paní Milady Řehové.
Cvičení by probíhalo každý týden dopoledne, vždy ve čtvrtek, a to od 9.15 hodin.
Zájemci, přihlaste se, prosím, na Obecním úřadu v Dobraticích osobně, nebo na
tel.: 558 651 254, 558 651 387.

Oznámení o provádění pravidelných
odečtů vodoměrů v obci
Na základě smlouvy uzavřené mezi společností Ovod, spol. s r.o. a společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dodavatelem vody z vodovodu do Vaší obce, dovolujeme si Vám tímto oznámit, že

v temínu od 4. 7. 2013 – 11. 7. 2013
budou v Dobraticích prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky Ovod,
spol. s r.o.
Pracovníci, kteří budou odečty provádět mají služební průkazy, kterými jsou
povinni se na požádání prokázat.

Zprávy ze školních lavic
20. - 24. května 2013 se 41 žáků naší školy vydalo na pobyt
v přírodě. Cílovým místem byl Hradec nad Moravicí.
I letos jsme měli velmi pestrý program :
• památník II. sv. války v Hrabyni
• jízdárna s projížďkou na koních
• prohlídka zámku a parku
• celodenní výlet do Opavy - muzeum,
výroba vánočních ozdob
• opékání špekáčků u hasičské zbrojnice
• návštěva Záchranné stanice zvířat v Bartošovicích
Počasí nám přálo a žáci si přivezli mnoho pěkných zážitků.
Děkujeme SRPŠ za sladké odměny.
Mgr. Marta Mojáková - organizátor
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DĚTSKÉ RADOVÁNKY
V letošním školním roce se konaly 7.června a nesly se v duchu hesla:

„Ten dělá to a ten zas tohle“.

Děti MŠ i školáci si připravili vlastní taneční vystoupení, představil se taneční
kroužek pod vedením p.Kozákové G. Nechyběla ani závěrečná třešinka na dortu
– vystoupení našich maminek a přátel „Šmoulové“. Veliké poděkování patří SRPŠ
za skvělou přípravu, organizaci a soutěže pro děti.

ČERVEN VE ŠKOLE
•
•
•
•

žáky čekají závěrečné písemné práce a zkoušení
1. a 2. třída vyrazí na výlet do ZOO Zlín
4. a 5. třída vystoupí v Praze na „Divadle jazyků“
vysvědčení – Hurá, prázdniny!!!

Ohlédnutí za naší prací
MŠ Dobratice – školní rok 2012 – 2013
Únor – únorový blok byl ve znamení pohádek, které jsme využívali nejen k rozboru kladných charakterových vlastností hlavních hrdinů, ale také v dramatizaci
a rozvoji souvislého vyjadřování dětí. Pohádky prolínaly veškeré aktivity v MŠ a
vyvrcholily „ škraboškovým rejem v MŠ“, na který navazoval dětský karneval ve
spolupráci se ZŠ v tělocvičně. Spolupráce se ZŠ pokračovala lyžařským kurzem,
kterého se mohly zúčastnit všechny děti, které měly zájem. Vzhledem k nízkému
počtu přihlášených dětí byla mateřská škola v době jarních prázdnin uzavřena.
Proběhla výborová schůze Rady rodičů.
Březen – záměrem tohoto měsíce bylo pozorování jarní přírody s příchodem
jara. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme výchovné aktivity nemohli přenášet
do přírodního prostředí, přírodu přímo pozorovat, proto si děti přiblížily sazením obilí do květináčků a následnou péči o ně klíčení semínek a růst obilí. Děti se
seznamovaly s charakteristickými znaky jara prostřednictvím obrázků v dětských
encyklopediích. Proběhl zápis do MŠ, kterého se zúčastnilo 19 dětí, z toho 6 dětí
mladších 3 let. V závěru měsíce se děti aktivně zapojily do velikonočních příprav,
pečení beránků a zdobení velikonočních zápichů ze slaného těsta. Tyto aktivity
provázela vysoká nemocnost dětí.
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Duben – plánované jarní aktivity jsme mohli uskutečnit až v druhé polovině
měsíce dubna, kdy se umoudřilo jarní počasí a ukázalo přírodu v plné kráse. Vedli
jsme děti ke všímání si změn v přírodě, umět je slovně označit, ochraňovat životní
prostředí, neničit přírodu a neubližovat živým tvorům. Děti shlédly v ZŠ ukázku
budoucích zdravotních sester z oblasti zdravovědy. Naší MŠ navštívila divadelní
společnost 1-2 s pohádkou „ Kašpárek a modrá perla“, na kterou se k nám přijeli
podívat kamarádi z MŠ Vojkovice. Ve spolupráci s rodiči měly děti možnost shlédnout vybavení policejního auta s termovizí a zbraně. Předškolní děti se fotografovaly na své „ první tablo“.
Květen – tento měsíční blok byl zaměřen na rozvoj citových vztahů nejen k matce, ale k celé rodině. Děti si připravily pro svou maminku krátký program, který
předvedly na besídce v MŠ a předaly svým maminkám malý dárek. Dle možností počasí jsme pozorovali probouzející se přírodu, první jarní květiny, kvetoucí
stromy. MŠ navštívila divadelní společnost V batohu s pohádkou „O Nebojsovi“.
Smažení vaječiny na žádost zákonných zástupců se neuskutečnilo z důvodu chladného počasí. Na závěrečné členské schůzi jsme si zhodnotili druhé pololetí a předběžně dohodli organizaci dětských radovánek. V předstihu MDD jsme uskutečnili polodenní výlet na jízdárnu Monchery v Hnojníku s projížďkou na koni. V závěru měsíce se
děti fotografovaly k ukončení školního roku.
Červen – předprázdninový měsíční blok byl koncipován na zjišťování získaných
vědomostí a dovedností, na dodržování pravidel a sledování sebeobslužných návyků dětí. V návaznosti na den dětí se naše děti sešly společně s kamarády ze Základní
školy v Dobraticích na dětských radovánkách, které byly ve znamení „ Ten umí to a
ten zas tohle“. Naše děti vystoupily s taneční improvizací na písně „ Děti zpívají hity“ a
s vlastnoručně vyrobenými kroužkovými třásněmi. V mateřské škole měly možnost si
poslechnout své kamarády při hře na zobcovou flétnu pod vedením p. učitelky Dýrrové. Celodenní výlet byl ve znamení pěší turistiky s plněním drobných úkolů „ Moravěnkové víly“. Při polodenních výletech po okolí si děti nejen zvyšovaly svou fyzickou
zdatnost, ale i rozvíjely své poznávací a pozorovací schopnosti.
Konec školního roku byl ve znamení rozloučení se s předškolními dětmi knižní upomínkou a přáním krásných prázdnin.
Eva Slezáčková
vedoucí učitelka
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O Lukášovi

Lukášek se narodil ve 28. týdnu jako dvojče. Při předčasném porodu byl resuscitován a jeho diagnóza zní kvadruspastická dětská mozková obrna. Jeho bráška
svůj boj o život prohrál, když měl půl roku. Luky bojuje dál a snaží se žít svůj život
nejlépe, jak to jde. Bez pomoci druhé osoby se ale neobejde. Ve svých 9 letech se
jen plazí, sám sedí pouze s pevnou oporou zad a má problémy s jemnou i hrubou
motorikou. Podstoupil operaci dolních končetin, což mu umožnilo postavit se na
nohy, ale v chůzi mu musí někdo pomáhat, jelikož nemá stabilitu těla. Jeho psychické funkce a intelekt jsou v normě. V září nastoupil do nové školy, kde je šťastný.
Má skvělé spolužáky a kamarády z vedlejších tříd a právě mezi nimi si začíná stále
více uvědomovat své postižení. Jeho sen „být zdráv“ mu nikdo z nás nedokáže splnit. Společně mu ovšem můžeme pomoci k lepšímu životu. Stačí málo, jen to, aby
každý z nás nevyhodil víčko z Pet láhve do koše, ale dal ho stranou a sbíral víčko k
víčku. Jaký je Lukáškův sen a na co bude použit výtěžek z víček, se dozvíte v sekci
SBÍRKA.
Víčka z Pet láhví odevzdávejte prosím na Obecním úřadu v Dobraticích.
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POZVÁNÍ A INFORMACE CÍRKVE ŘÍMSKOKATOLICKÉ
V minulém zpravodaji jsme nabídli možnost zájezdu na Velehrad 5. července, v den
oslav 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje. Nyní jsou poslední dny pro přihlášení se.
V čase odjezdu je změna!!!!!
Odjezd autobusu bude v pátek 5.7.2013 v 6.00 hodin od Obecního úřadu Dobratice
(původně byl uveden čas 6.30 hodin). Podrobnější informace k zájezdu jsou uvedeny
v minulém zpravodaji. Přihlásit se můžete u paní Ulmanové, tel. 606 413 070, nebo v
zákristii kostela.
11. června 2013 bylo v kostele započato restaurování kulturní památky - oltáře P.
Marie Růžencové. Tyto práce provádí firma Brandl. Děkuji všem ochotným dárcům,
kteří podpořili záchranu této kul. památky vlastními finančními prostředky. Nyní nám k
celkové realizaci schází ještě 31 000 Kč. Věříme, že se štědří dárci najdou. Děkujeme.

V letošním roce již bylo ukončeno
vyučování náboženství 20 žáků 1. až
5. třídy. Nyní, do konce června, je možno opět přihlásit děti 1. až 5. třídy do
hodin náboženství ve šk. roce 2013/14.
Vzdělávání v nejzákladnějších pravdách
teologie se může účastnit každé dítě,
které má zájem, i nepokřtěné. Postupně, jak dítě je vedeno v této nauce, je
také vyžadována spolupráce rodičů s
vyučujícím a účast na bohoslužbách.

Zapomenutý plech ve vlaku – žádost o vrácení
Jmenuji se Uhlář Pavel, ve čtvrtek 25. 5. 2013 jsem ve vlaku do Frýdku-Místku zapomněl plech natřený stříbrnou barvou, rozměr asi 45 x 45 cm s kulatým otvorem. Byl na
sedadle na nízké plošině, kde je WC. Když vlak jel zpět do Českého Těšína, na zastávce
Dobratice ve 13.47 hod. vystoupila paní, které spolucestující tento plech podali, že jej
zapomněla. Tak jsem se to dozvěděl od vlakvedoucí, která vlak doprovázela.
Prosím paní, které byl plech na zastávce podán, zda by se mohla ozvat na moji adresu
nebo telefon. Náklady zaplatím, moc děkuji.
Uhlář Pavel, 739 55 Smilovice 148, tel. 608 323 843 nebo 725 559 731.
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STAVÍME SIR
ROTINEC
V AFRIICE

Obēanské sdružení Bez mám
my pomáhá od ro
oku 2006 na jihu Tanzanie ve vesn
nici
Mahango. Svou pozornost zamĢƎuje na dĢtii, pƎedevším sirottky. Díky ochotnýým
lidem se podaƎila vybudovaat misijní stanice, školka, ošetƎovna, malý sirotēinecc a
rovnĢž se zapoēaly
z
projekty další.
Proē potƎeebuje Tanzanie po
omoc? V Tanzanii žije zhruba 2,5 milionu sirotkƽ, ale
a
neoficiální ēísla jsou daleko vĢtší. O tyto dĢti se vĢtšinou nikd
do nestará, pƎežívvají
jen ve velmi nuzných pod
dmínkách. Neježže ēasto trpí po
odvýživou, ale taaké
bĢžnými chorobami,
c
na ktteré mohou, díkky nedostatku prostƎedkƽ, i umƎƎít.
Otázka jejicch budoucnosti jee, jak po materiáln
ní, tak duševní strránce velmi tíživá..
Hlavní aktuální projekt: Vybudování cen
ntra pro sirotky. Prostory malého
sirotēince pƎestaly dostaēo
ovat, a proto jsm
me se pustili do projektu výstavvby
sirotēího centra
c
pro cca 80
8 dĢtí. Z celkovvého poētu tƎí budov,
b
byly již dvĢ
d
dokonēenyy. Letos zapoēalyy práce na budo
ovĢ tƎetí - ubyto
ovnĢ pro 40 díveek.
K dokonēen
ní celé stavby chyybí pƎibližnĢ 500 0
000 Kē (stƎecha, okna,
o
dveƎe, omítky,
sociální zázzemí, vybavení…)
Pomoci dĢtem v Africe mƽžžete i vy:
p sirotky: b.ú.: 2
2400096696/2010 (CZK), VS: 111,
Podpora prrojektu Centrum pro
(200 Kē = 100 cihel na nový domov
d
pro 40 osiƎƎelých dívek)
innost sd
družení lze podpoƎit také nákupeem afrických obrazƽ TINGA TING
GA
(www.TinggaTingaShop.cz)
Letos v létĢ
Ģ se do Tanzanie vypraví více než 5 dobrovolníkƽ; pƎevážnĢ
p
z Dobraatic
a vesnic v okolí.
o
Vedení o. s. Bez mámy: Tom
máš a Michaela Go
ongolovi, Michal Sották

www.bezmamy..cz, tel. 733 741 541
5
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Právní záležitosti
S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou
středu, mezi 15.00 – 16.30 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích a každou středu mezi
16.30 – 18.00 hodinou v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Nošovicích ( zelená budova
potravin)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství,
spisování listin, žalob, smluv - včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných
břemen apod.
Kontakt:
tel. i fax 596 810 741
mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz.

DARUJI 3 KRÁSNÁ KOŤÁTKA,
MATKA JE VÝBORNÁ LOVKYNĚ
MYŠÍ.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.
777 302 016, DOBRATICE.

AUTOMATICKÉ
VJEZDOVÉ BRÁNY
Za nejnižší ceny
¡GƄŧóG G
G

Nabízíme zhotovení a montáž:
- samonosných posuvných bran
- kĢídlových bran
- vstupních branek
Kontakt:
JiĢí ZEMAN
mob.731 067 178
zemanjiri@centrum.cz
www.branyzeman.cz

GARÁŽOVÁ VRATA
PLOTY, PLETIVA
THUJE na živý plot

Vrata od 9.999,- Kþ vþ. 20% DPH.

Výklopná, dvoukĝídlá, sekÿní.
PLOTY: Široká nabídka – prodej,
doprava, montáže.
THUJE na živý plot. Množstevní slevy.

Stínící tkanina: 35 – 90% stínivost.
www.KANCLIR.cz
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
Ostrava – Nová BČlá, Hrabovská 5/39,

Doprava materiálu po CELÉ ýR.

ZDARMA doprava
nad 7000,- Kþ.
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T´šíme se na Vaši návšt´vu.

Kontakt: Mládek, telefon: 602 190 377, 558 431 605,
mail: kerak.mladek@seznam.cz.
Naše prodejna je umíst´na v areálu fa. Spolstav Vyšní Lhoty 53.

Firma Kerak Kompt s r.o. prodejna obkladû a dlažeb ve Vyšních
Lhotách, Vás srde«n´ zve na prohlídku vzorkové prodejny RAKO v
souvislosti s tím, že keramické obklady RAKO slaví 130. narozeniny.
Pèedstavíme Vám novinky obkladû DELTA a PLATINA, zároveÖ i s
dlažbami pro rok 2013. V prodejní akci, která bude trvat od kv´tna
do 30.6.2013, nabízí RAKO kone«ným spotèebitelûm na všech
autorizovaných prodejnách RAKO jubilejní slevu ve výši 13% z cen
podle platného ceníku RAKO na tyto vybrané série RAKO: Koupelnové
série Manufactura, Concept, Lazio, Textile, Light. Podlahové série
Pietra, Defile, Fashion, Chateau a Atrium. Neváhejte a využijte
t´chto a dalších slev. Také Vám mûžeme nabídnout novinky sprchových
koutû a masážních boxû, sprchových zást´n a dveèí firem RAVAK,
Vagnerplast, TEIKO a dalších. Vyberte si u nás nové obklady do Vaší
nové kuchyn´ «i koupelny od výrobcû RAKO, Paradyz a dalších.
Nabízíme nové designy v provedení pèírodního kamene v 8 barevných
odstínech. Dlažbu DEFILE v rozm´ru 30x60cm ve 4 barvách, ideální do
kuchyÖských linek. Veškeré obklady a dlažby RAKO a jiné máme v
prodejn´ vystaveny-vylepeny více jak na 200 reklamních tabulích.
Máme skladem mrazuvzdorné vysoce slinuté dlaždice, PEI 5 v rozm´rech
30x30, 33x33, i v´tších rozm´rû 60x60cm a 45x90cm. Dlažby jsou
vhodné na terasy, balkony, do sklepû a garáží za ak«ní ceny.
Vyprodáváme dlaždice, které se již nevyráb´jí a které jsou u nás ve
skladu ve zbytkovém množství po 1-3m2 za 50k«/m2.
Vyprodávají se rozm´ry 10x10 kuchyÖské, 20x20, 30x30, 33x33, 34x34,
40x40 a další. Jsou mrazuvzdorné, slinuté vhodné k vytvoèení
mozaiky.
Také jsou ješt´ v nabídce od vydání poslední reklamy obklady a
dlaždice za 99k«/m2. Také máme ve výprodeji smaltované vany v barv´
rûžové a sv´tle modré za 900k«. Prodáváme výrobky firmy HENKEL,
spárovací hmoty CERESIT v 50 barevných odstínech ve flexibilním
provedení. Lepidla si u nás také vyberete jak základní na obklady,
tak flexibilní a rychle tuhnoucí.
Veškeré zboží zakoupené v naší prodejn´ vám rádi zavezeme k Vám domû
zdarma.
Naše prodejní doba je PO-PÁ 8-17, SOBOTA 8-11 hodin. Mimo tyto
prodejní hodiny si mûžete domluvit telefonicky prohlídku prodejny,
rádi se Vám budeme v´novat.

Telefonické objednávky na 777 555 620
nebo mail. georgios.p@seznam.cz
http://www.masaze.info/frydek-mistek/
www.masazegeorgios.webnode.cz

MASÁŽE JSOU SKVĚLOU PREVENCÍ PROTI
NÁSLEDNÝM POTÍŽÍM SPOJENÝCH S
PŘETĚŽOVÁNÍM ORGANISMU A ZÁROVEN I
TERAPIÍ PRO VAŠE TĚLO I MYSL.
NEVÁHEJTE A ZAMLUVTE SI TERMÍN SVÉ
MASÁŽE. BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT.

NAVŠTIVTE NAŠI MASÉRNU NA OBECNÍM UŘADU
VE VOJKOVICÍCH V 1. PATŘE A PŘESVĚDČTE SE
O TOM, ŽE NEPATŘÍTE DO STARÉHO ŽELEZA.
UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ A NEDOVOLTE
SE OVLÁDAT OPAKOVANÝMI BOLESTMI ZAD.
NABÍZÍME VÍCE NEŽ 10 DRUHŮ MASÁŽÍ PRO
UVOLNĚNÍ A REGENERACI VAŠICH ZAD, KLOUBŮ
A KONČETIN.

BOLAVÁ ČI UNAVENÁ ZÁDA?

