OLEŠNICKÝ A LEVÍNSKÝ

HLASATEL
Vážené občanky a vážení občané,
od června, kdy jste do schránek dostali poslední číslo obecního hlasatele, se mnoho událo. O tom nejdůležitějším vás
budeme informovat v tomto, již čtvrtém letošním vydání. Zásadní zprávou je, že na podzim začne stavba kanalizačního
řadu. Na něj navážou též vaše kanalizační přípojky. Obec na
ně bude přispívat, ale nemůže tak učinit sama od sebe – musíte o příspěvek požádat. Formulář žádosti najdete uvnitř
listu (neplatí pro Levín, kde se kanalizace nebuduje).

Výsledky hlasování o řešení lokality Z1b
Děkujeme všem, kteří se zapojili do červnové ankety o tom, jak
moc zastavěné má být pole nad Olešnickým potokem (lokalita
Z1b). Hlasování se zúčastnilo 43 % voličů z Olešnice, což je
podstatně více, než zde přišlo například k posledním krajským
volbám. Sousedy z Levína hlasování přirozeně moc nezajímalo,
i tak se do něj ale zapojilo 10 % občanů. V Olešnici se pro variantu B (omezení zástavby na jihovýchodní část lokality) vyslovilo
67 % občanů, v Levíně 57 % hlasujících. Územní studie již prošla všemi stádii, která zákon vyžaduje, a je tak platnou součástí
územně plánovacích podkladů. V praxi to znamená, že zájemci
o výstavbu už mají jisté vodítko, kde je možné domy a technickou infrastrukturu stavět (obec ale investorem nebude, nemá na
to peníze).

Olešnické mažoretky sbírají další medaile
V posledním čísle Hlasatele jsme vás informovali o úspěších
Olešnických mažoretek v oblastním kole soutěže v Chlumci nad
Cidlinou. Od té doby mažoretky zaznamenaly několik dalších
úspěchů. Vyniká mezi nimi družstvo Červánky, které získalo 13.
června 2015 titul mistryň ČR a postoupilo na mistrovství Evropy.
Zde 5. října 2015 skončilo na báječném 3. místě. Blahopřejeme!

Obec už zase podstoupila audit
Před prázdninami jste se mohli v Hlasateli dočíst o výsledcích
povinného auditu, který na obecním úřadu provedl krajský úřad.
Na počátku října k nám auditoři zavítali znovu, a to hned dvakrát.
Nejprve 2. 10. zkontrolovali účetnictví a chod úřadu, 8. října pak
přišla zvláštní kontrola na veřejnou zakázku týkající se kanalizace. V obou případech obec uspěla bez jediné výhrady. Písemnou zprávu o výsledcích auditu si budete moci v nejbližší době
(až ji dostaneme) přečíst na webu obce.
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Sběr nebezpečného odpadu
Podzimní sběr nebezpečného odpadu proběhne v Olešnici v pátek 6. 11. od 15:00 do 18:00 hodin a v sobotu 7. 11. od 9:00 do
11:00 hodin. Na dvoře obecního úřadu se bude pracovat, takže
kontejner bude mimořádně na ulici před budovou. Do Levína na
náves přijede sběrný vůz v soboru 7. 11. a bude zde k dispozici
od 12 do 12:15 hodin. Prosíme, aby lidé vyčkali příjezdu vozu a
neshromažďovali odpad předem na hromadě. Za čas oběda se
omlouváme, ale určuje ho svozová firma.

Olešnický rybník se má odbahnit
Z podnětu obce a Lesů ČR, které spravují Olešnický potok, se
5. června 2015 za přítomnosti starosty obce, zástupce hradeckého magistrátu (plní při nás roli vodoprávního úřadu), Lesů ČR
a Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., konalo místní šetření,
jehož cílem bylo seznámení se se stavem rybníka a s jeho manipulačním řádem. Předpokládá se, že vlastník rybníku, společnost Kinský dal Borgo, a.s., bude hlavním investorem jeho plánované údržby (odbahnění). Realizátorem akce má být chlumecké rybářství. Odbahňování má dle dohody začít, jakmile budou splněny všechny administrativní náležitosti (včetně dotačních) – předpokládá se, že by mělo být zahájeno do jednoho
roku. Rybník by po jeho skončení měl mít svoji původní rozlohu
i kapacitu.

Cihelna se asi opět bude zavážet legálně
Majitel někdejší skládky v Olešnici, Ing. Láska z Havlíčkova
Brodu, požádal 14. května 2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje o opětovné udělení souhlasu k provozování rekultivace skládky (platnost předchozího povolení totiž skončila 31. 3.
2015). Jeho žádost ale vykazovala vady, kvůli kterým Krajský
úřad řízení přerušil a dal Ing. Láskovi pokyn žádost doplnit.
Jedna z věcí, kterou musel Ing. Láska zařídit, bylo prodloužení
termínu pro dokončení stavby (zasypávání cihelny je z pohledu
zákona stavbou). Do řízení před stavebním úřadem vstoupila
jako účastník řízení obec se svými námitkami. Požadovali jsme,
aby byl termín dokončení prodloužen maximálně o 5 let (Ing.
Láska navrhoval 10 let), aby byla nejprve vybudována zpevněná
cesta a aby byly ochráněny sítě technické vybavenosti pod cestou. Námitky obce stavební úřad přijal. Nyní bude pokračovat řízení u krajského úřadu, v němž uplatníme například požadavek
na čištění vozidel před výjezdem na hlavní silnici. Pokud krajský

úřad souhlas vydá, bude provoz v cihelně zase legální. Pro obec
to ale žádný přímý přínos neznamená, neboť z rekultivace
skládky se již poplatky do obecní pokladny neodvádějí.
V souvislosti s děním kolem skládky považujeme za potřebné
uvést na pravou míru jeden zažitý mýtus. Řada lidí či firem se
obrací na obecní úřad s dotazem, zda mohou na skládku dovézt
svůj inertní odpad. Obec však skládku nevlastní ani neprovozuje. Je to soukromý podnik jako každý jiný a možnost odvézt
sem odpad si tedy musí lidé domlouvat s provozovatelem
skládky. Starosta, ani nikdo jiný z obecního úřadu, nemá od
skládky klíče a nezajišťuje pro provozovatele žádné služby.

Kouří se vám z komína víc, než je nutné?
Pomůže vám dotace
O otištění následujícího textu nás požádal krajský úřad.
Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo opět dotace na pořízení nových kotlů – tzv. „kotlíkové“ dotace. Rozděluje tak peníze z fondů EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Program umožňuje získat finanční podporu
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva. Poskytuje
se fyzickým osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje. Dotaci můžete získat na výměnu
nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.
Dále je možné provést instalaci solárně-termických soustav
pro přitápění nebo přípravu teplé vody (pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla) nebo „mikro“ energetická opatření
ke snížení energetické náročnosti objektu (zateplení střechy
nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo
podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace
těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla). Náklady na
„mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do
výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit: 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí, 75 % v případě plynového kondenzačního
kotle a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) a 80 % v případě
tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu. Dotaci můžete použít na náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
 stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na
pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
 stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové
otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy,
včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto
doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
 náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění
technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace
(uvedení do trvalého provozu),
 náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy
v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C“,

 stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje
uskutečněné před 15. 7. 2015). Bližší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.

Olešnice se otevřela a má blíže k dotacím
Na začátku léta byla Olešnice přijata do uskupení Společná Cidlina. Jde o tak zvanou „místní akční skupinu“ (MAS) – tedy instituci, která pro obce připravuje projekty financované z evropských dotací. Ve fondech je sice nyní méně peněz na méně aktivit, než tomu bylo v předchozích letech, ale i tak nám členství
ve Společné Cidlině může přinést významnou finanční podporu
pro naše projekty. Budeme se snažit získat evropské peníze na
smysluplné věci. Bohužel ale nemůžeme sami zcela rozhodovat
o tom, co to bude – oblasti podpory vytváří česká vláda (souhlasit s nimi musí Brusel) a my se musíme přizpůsobit. Někdy se
tak může stát, že se financují projekty, které bychom sami za
prioritu nepovažovali. Hezky to v zářijovém vydání časopisu Veřejná správa vystihl starosta Kostelce na Tachovsku, vesnice
roku Plzeňského kraje, František Trhlík: „Naše filozofie je taková, že u nás mají vždy prioritu investice, na které lze aktuálně
získat dotaci. A to i tehdy, pokud se vymykají aktuálním potřebám obce. Musíme mít samozřejmě připravené tzv. „šuplíkové
projekty". Díky tomu můžeme reagovat na výzvy, které jsou
právě vyhlášené. V současné době to totiž především u evropských dotačních programů často funguje tak, že pokud není projekt připravený předem, ve lhůtě od vyhlášení dotační výzvy není
možné celý proces přípravy stihnout. Podmínkou je předložení
výsledku územního řízení, případně i stavební povolení. Příprava projektů předem samozřejmě stojí peníze, které nevíme,
kdy budou zúročené. Ale když to neuděláme, nemáme pak nic.“
I u nás v Olešnici jsme začali s přípravou projektů „do šuplíku“ –
už jste byli informováni například o dopravně bezpečnostních
opatřeních. Mezi další možnosti, jak získat peníze, patří třeba
protipovodňová opatření. Bohužel dotace se podle vládou zveřejněných priorit nebudou vztahovat například na kanalizační
přípojky, i když je bychom nyní uvítali nejvíce.
V září 2015 zastupitelstvo schválilo také vstup Olešnice do
dalšího uskupení – nově vytvářeného dobrovolného svazku obcí
Pocidlinsko. Členství v něm by nám mělo pomoci, abychom
s okolními obcemi měli lepší postavení při jednání s různými institucemi. Plánuje se například společný nákup energií, čímž bychom dosáhli pro občany velkých slev, koordinovaný postup při
zajištění dopravní obslužnosti nebo činnosti v oblasti sociální
péče.
Členství ve Společné Cidlině nebude obec stát ani korunu –
všechen provoz se hradí z evropských dotací. Na fungování
svazku Pocidlinsko se budeme muset skládat, ale nepůjde o
žádné horentní sumy, dá se předpokládat částka do 10 Kč na
obyvatele a rok.

Na obecním úřadu budete moci platit kartou
Pokud patříte k těm, kdo si zvykli nemít doma moc peněz na hotovosti a platit nákupy raději kartou, nebudete muset do bankomatu ani kvůli hrazení obecních poplatků. V nejbližších dnech
nám banka nainstaluje na úřadu platební terminál. Banka nám
ho poskytne zdarma a přijímat se budou všechny obvyklé platební karty (VISA, MasterCard atp.)
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Vyzbrojte se tolerancí a trpělivostí, už za pár dní začíná…

STAVBA KANALIZACE!
Čeká nás největší investiční akce v dějinách Olešnice

Trvaní 7 měsíců (od března tohoto roku), přes 2000 stran dokumentů, které váží více než 10 kilogramů – řeč je o veřejné zakázce na stavitele olešnické kanalizace. Další stovky stran dokumentů, projektů a korespondence s nimi spojená. Velký kus
práce na přípravách akce v průběhu let 2010–2014 připadá na
předchozí vedení obce. Celek nyní spěje ke svému vrcholu –
konci října nebo počátku listopadu 2015, kdy se začne stavět
hlavní řad kanalizace. V příštím roce by měl být celý projekt dokončen.
V březnovém zvláštním vydání Hlasatele k problematice kanalizace jsme vás informovali, že očekáváme náklady na stavbu
ve výši zhruba 17 milionů Kč. Do vyhlášení soutěže šel projekt
s cenou dle účetních standardů 24 milionů Kč, avšak ve veřejné
soutěži se částka výrazně srazila. Nakonec vyhrála firma, která
nabídla cenu 12,7 milionu Kč. K tomu musíme přičíst DPH, takže
se celkem jedná o 15,4 milionu, i to je ale výrazně pod původním
odhadem. Do soutěže se přihlásilo 14 společností z celé republiky. Jedna z nich byla pro nedostatečné doložení kvalifikačních
předpokladů vyloučena. Mezi zbylými se stala vítězem Stavoka
Kosice, a.s.
Přehled podaných nabídek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Firma
Stavoka Kosice, a.s.
BAK stavební společnost a.s.
Merit Bau CZ a.s.
KVIS Pardubice a.s.
STAVOKA Hradec Králové a.s. (vyřazena)
AQUASYS spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o.
VAKSTAV spol. s r.o.
ZVÁNOVEC a.s.
IMOS group s.r.o.
POHL cz, a.s.
LB 2000 s.r.o.
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Cena
12.733.901
13.837.742
14.289.999
15.183.574
15.833.945
16.440.000
17.700.000
17.759.812
18.463.368
18.886.281
19.557.869
21.628.033
22.330.611
22.355.142

Nestane-li se něco opravdu mimořádného, je nabídnutá
cena konečná. Smlouva o dílo výslovně uvádí, že jde o cenu
maximální a nepřekročitelnou. Může být měněna pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty, a to pouze v rozsahu dopočtu této daně. V uzavřené smlouvě se mimo jiné píše:
„v ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady a přiměřený zisk
zhotovitele související s prováděním celého díla. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k
řádnému splnění díla do ceny za dílo, a to nejen náklady, které
jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných mu objednatelem nebo které z nich logicky vyplývají, ale také včetně nákladů, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče
vědět a předpokládat.“ Ačkoliv nabídnutá cena byla jediným
hodnotícím kritériem, uchazeči o zakázku museli splnit přísné

kvalifikační předpoklady. Ty měly zaručit, že firmy mají veškeré
schopnosti, vybavení, garance, zkušenosti, finanční krytí i personální obsazení k tomu, aby kanalizaci zvládly kvalitně postavit.
Jako garanci kvalitního provedení stavby jsme do smlouvy
napsali přísné platební podmínky. Z každé faktury, kterou nám
Stavoka Kosice, a.s., doručí, zaplatíme nejprve jen 90 % částky.
Zbytek doplatíme až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým
se zcela povoluje užívání díla (kolaudační souhlas), a současně
až po odstranění veškerých případných vad vytknutých zhotoviteli. Sjednali jsme také dlouho záruční dobu – bude činit 72 měsíců, tedy 6 let od převzetí díla. Po celou dobu trvání záruky nám
navíc Stavoka Kosice, a.s., bude muset dát bankovní záruku ve
výši 5 % z celkové ceny díla. Dokud nám bankovní záruku neposkytne, dílo nepřevezmeme.
Nejvíce nás během stavby asi budou omezovat rozkopané
komunikace a hromady vytěžené zeminy. Obojí ke stavbě kanalizace bohužel patří, ale nepořádek by neměl překračovat nezbytnou míru. Ve smlouvě o dílo se Stavoka Kosice, a.s., zavázala komplikace minimalizovat. Smlouva přináší například tyto
závazky: „Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění
díla zabezpečí bezpečný a nepřetržitý přístup ke všem nemovitostem a stavbám, jež jsou dotčené prováděním díla. (…) V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a
pořádek na staveništi a v jeho okolí (…). Zhotovitel je povinen
vybudovat staveniště a skládky materiálů tak, aby nevznikly
žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či majetku třetích osob. (…) Za nesplnění závazku zabezpečit nepřetržitý bezpečný přístup k navazujícím nemovitostem je zhotovitel
povinen zaplatit obci pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení tohoto závazku u jednotlivých nemovitostí a za každý byť
jen započatý den, v němž k tomuto porušení dochází. Za nesplnění závazku udržovat čistotu je zhotovitel povinen zaplatit obci
pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení tohoto závazku u
jednotlivých nemovitostí a za každý byť jen započatý den, v
němž k tomuto porušení dochází.“ Celou smlouvu o dílo si můžete přečíst na našem webu.
Co bude nyní následovat?
1) V nejbližších dnech předáme staveniště vítězné firmě. Práce
se také ujme stavební dozor, firma Ekologický rozvoj a výstavba, s.r.o., z Jaroměře. Stavební firma patrně ještě vyčká
na potvrzení, že obec skutečně obdržela dotaci (ministerstvo
vydá oficiální rozhodnutí až poté, co zkontroluje mj. výsledky
výběrového řízení a smlouvu s dodavatelem). Poté se pustí
do práce. Očekáváme, že se začne kopat na přelomu října a
listopadu. Hotovo má být do 10 měsíců, tedy do konce srpna
2016.
2) Zcela samostatnou stavbou jsou jednotné kanalizační přípojky. Obec jejich stavbu zajistí těm, kteří podepsali smlouvu
o právu provést stavbu a dodali všechny nezbytné podklady.

Nevíme ještě, kdo bude přípojky stavět. Brzy by měla být dokončena projektová dokumentace. Potom oslovíme pět firem, které v soutěži na hlavní řad podaly nejnižší nabídku (a
možná některé další) a vybereme tu, která zajistí nejpříznivější podmínky. Přípojky se možná budou stavět současně
s hlavním řadem, ale možná také ne.

Stavba přípojek: požádejte si o příspěvek!
Již jsme to uvedli v březnovém zpravodaji, ale pro jistotu zopakujme: kanalizační přípojky, včetně veřejné části (pod obecní komunikací atp.) budou patřit majitelům domů, ke kterým vedou.
Obec nyní zajistí veškeré dokumenty i samotnou stavbu veřejné
části přípojek, vlastníky však budou občané. Pro ně obec přípojky vybuduje a předá jim je. Kromě toho, že obec zajistí tyto
praktické věci, také občanům na pořízení přípojky přispěje.
Obecní úřad si ale nemůže dovolit postavit přípojku a nedostat
od majitele nemovitosti zaplacenou příslušnou část. Proto budeme muset od občanů před zahájením stavby každé přípojky
vybrat zálohu. Podrobnosti teprve ladíme, ještě vás s nimi v průběhu podzimu seznámíme. Předběžně ale předpokládáme, že
záloha bude ve výši 30 % předpokládaných nákladů, tedy
zhruba 13 tisíc Kč. Zbytek nákladů budete moci pokrýt z obecního příspěvku. Pravidla „přípojkové“ dotace schválilo zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání. Určilo, že v rozpočtu
na rok 2016 se na příspěvky občanům vyhradí 2,75 milionu Kč
a že žadatelům může být poskytnuta dotace až do výše 70 %
průměrné ceny veřejné části kanalizační přípojky vypočtené ze
souhrnné ceny stavby všech přípojek. O příspěvek mohou žádat
fyzické osoby, které vlastní nebo spoluvlastní nemovitost v obci
nebo mají k nemovitosti právně zajištěno užívací právo a mají v
době podání žádosti trvalý pobyt v obci Olešnice. Na stavbu
každé kanalizační přípojky může být poskytnuta jen jedna dotace. Každá kanalizační přípojka, na jejíž stavbu je požádáno o
dotaci, musí být umístěna na pozemku vlastněném nebo spoluvlastněném žadatelem, nebo musí být užívací právo k přípojce
právně zajištěno.
Formulář žádosti jste našli vložený do tohoto vydání hlasatele (netýká se Levína). K dispozici je také na webu obce nebo
na obecním úřadu. Lhůta pro podání žádosti začíná 15. říjnem a
vyprší 18. ledna 2016. Poté zastupitelstvo na nejbližším zasedání všechny žádosti posoudí a schválí uzavření veřejnoprávní
smlouvy s občany jako příjemci dotace (to se musí, vyžaduje to
zákon).

Názory občanů
Na zářijovém zasedání zastupitelstvo obce jednomyslně vyhovělo žádosti paní Martiny Vaníčkové o poskytnutí dotace na pokrytí části nákladů na léčbu dcery. Současně se zastupitelé
v diskusi vyjádřili, že od příštího roku již nebudou individuální
dotace tohoto typu poskytovány, ale že obec vypíše dotační program pro pomoc širšímu okruhu osob v tíživé situaci způsobené
zdravotním či jiným postižením. Podmínky pro poskytování takové dotace předloží na příštím zasedání zastupitelstva k posouzení starosta obce. Skutečnost, že v letošním roce obec
ještě přiznala zvláštní individuální pomoc, vyvolala na samotném zasedání zastupitelstva emotivní diskuse mezi přihlížejícími. Hlasatel je, jak jsme uváděli, otevřený i pro texty občanů.
Paní Vaníčková se rozhodla publikovat toto své vyjádření.
Na posledním zasedání zastupitelstva byla naše rodina osočována za to, že jsme požádali o příspěvek na léčbu naší postižené

dcery. Kladu si otázku, kam jsme to dopracovali – závidět peníze
na léčení dítěti. Jako rodiče a občané této vesnice jsme přišli na
obecní úřad se žádostí o pomoc pro naši dcerku na dosti finančně náročnou lázeňskou léčbu, která jí hodně pomáhá.
Chtěla bych vidět každého, co by dělal v naší situaci, kdy dítě
potřebuje poněkolikáté tuto nebo jinou léčbu, kterou zatím žádná
pojišťovna nehradí, ani na ni nepřispívá. Pokud to jde, snažíme
se věc zvládnout sami, často přispěje rodina, když vidí, jak jsme
už bezradní. Dítě však peníze na léčbu potřebuje stále. Co byste
na našem místě dělali? Myslím, že byste se je snažili sehnat,
jako my. Jakákoliv pomocná částka příspěvku jde jen na její léčení a ne pro naši potřebu. Každý si může kdykoliv požádat úřad
o pomoc podle jeho svědomí a vědomí, jako jsme zažádali my.
Jen arogantní člověk může dítěti závidět peníze na léčení. Nikdy
nikdo neví, co pro nás život připravil a kdy bude také potřebovat
pomoc. Někdy nezbývá, než bojovat s osudem, úřady i soudy a
takovými lidmi. My děkujeme členům zastupitelstva, že jednohlasně dceři schválili příspěvek na její léčbu.
18. 9. 2015, Martina Vaníčková
Inzerce:

STAVBY ŠMÍDA
Poskytujeme stavební práce všeho druhu od
projektové dokumentace až po kolaudační
rozhodnutí. Níže vám přinášíme kompletní seznam
řemesel, která jsou potřebná pro zdárnou stavební
rekonstrukci a vytvoření kvalitního, krásného,
pohodlného a útulného bydlení. Pokud pro vaši stavbu
potřebujete jen některé řemeslo z kompletu, je tento
seznam určen právě vám:
 zednické práce - specializované zednické práce pro
bytové i nebytové prostory
 obkladačské práce - pro interiér i exteriér od
profesionálů
 podlahářské práce - podlahy ze všech přírodních i
umělých materiálů
 malířské práce - malování bytů a nebytových
prostor
Cenovou nabídku a konzultaci nabízíme zdarma.
Ivo Šmída, Olešnice 105, tel. 603 336 255
stavbysmida@seznam.cz
Z podnětu občanů jsme do Hlasatele zařadili i možnosti inzerce.
Máte-li zájem dát vědět o svém podnikání či propagovat své produkty, kontaktujte obecní úřad. Cena: 5 Kč za 1 cm2.
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