SLOVO STAROSTY
Dovolte mi pozdravit Vás v úvodním slově Prosetínského zpravodaje. Rád bych Vám sdělil několik
informací týkající se právě uplynulého období.
Povedlo se nám zrenovovat místnost pro činnost klubu seniorů v č.p. 29. Došlo zde k opravě
vnitřních omítek, obílení, odvětrání a izolace podlahy a její vybetonování. V současné době bylo již
položeno nové linoleum, zakoupeny židle a klub je tím připraven k provozu.
V budově školy byla v podkroví zhotovena úložná plocha o velikosti 40 m2 za cca 25 000 Kč. Tyto
prostory budou využívány na méně frekventované školní pomůcky. Zastupitelstvo obce schválilo nákup
nového konvektomatu do školní jídelny za 160 000 Kč, který nahradil původní, nevyhovující.
V současnosti obec žádá SUS (Správa a údržba silnic) Pardubického kraje o zařazení do plánu investic na
opravu povrchu silnice směrem ke Klínku a rekonstrukci propustku pod touto komunikací. Bez této
přestavby SUS nedá souhlas k převádění vod, což brzdí výstavbu základní technické infrastruktury pro
výstavbu rodinných domů v této lokalitě. V požadavku je také zařazení opravy tarasu u pošty.
Dále Vás seznámím se žádostmi dotačních titulů obce.
1) chodník I. etapa- dotace schválená
2) obnova pomníku padlých- dotace schválená
3) obnova herních prvků v mateřské škole
4) požární technika
5) snímání vchodu školy kamerovým systémem
6) oprava tělocvičny základní školy včetně osvětlení
Určitě jste zaznamenali, že obec dostala zajímavou nabídku o možnostech dotační podpory k nákupu
kompostérů. K likvidaci bio-odpadu se přihlásila velká většina obyvatelstva. Kompostéry byly objemově
přiřazeny k velikosti jednotlivých parcel. Celkové výdaje projektu s DPH by dosahovaly cca 1 570 000 Kč.
V požadavku na dotaci při 10% spoluúčasti obce je zažádáno o:
1) 228 kompostérů
2) 5 ks kontejnerů do 6 tun
3) 1 ks nosiče kontejnerů za traktor
4) 1 ks štěpkovače.
Jistě bychom si všichni přáli, aby nám i tato dotace byla na podzim přidělena.
Je mou povinností Vás také informovat o problematice zatopeného lomu s následným podmáčením okolí.
Tato záležitost je v jednání MPO (Ministerstva průmyslu a obchodu). Státní podnik Diamo byl pověřen
MPO k monitoringu současného stavu. Při své návštěvě provedl analýzu problému s možností následného
řešení. Termín realizace ke snížení hladiny zatím není znám. Hladina již dosahuje úrovně cesty a nikdo
nedokáže posoudit intenzitu jarních dešťů, propustnost a zpevnění cesty. Obec tedy zažádala vodoprávní
úřad v Chrudimi o možnost snížení hladiny asi o cca 0,5m. Tím by se eliminovaly negativní projevy
podzemních vod na pozemcích přiléhajících k zatopenému lomu. Toto řešení je však prozatímní.
S přáním teplého jarního slunce
Jaroslav Raba
starosta
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Noc s Andersenem
Noc s Andersenem nabízí dětem pravidelně od roku 2000 možnost zaposlouchat se do předčítání z knížek,
užít si zajímavé soutěže a hry, přespat mimo domov a zažít dobrodružství se svými kamarády. Její patnáctý
ročník jsme slavili už po deváté také v naší základní škole, kde jsme pro noční návštěvníky, kromě jiných
aktivit, připravili setkání se zajímavými osobnostmi, celovečerní detektivní hru i noční stezku odvahy. Akce
zúčastnilo 111dětí, 15 pedagogů a 2 kuchařky.
Po úvodu, kdy děti ze čtvrté třídy zatančily na andersenovskou
znělku scénický tanec, následovalo slavnostní pasování
prvňáčků na „nové rytíře řádu čtenářského“. Ve stejném duchu
proběhlo také vyhodnocení celoroční čtenářské soutěže.
Nejlepší čtenářkou se stala žákyně 6. třídy Pavlína Frišová,
která během roku přečetla neuvěřitelných 92 knih. Na prvním
stupni jí však vyrůstají zdatní konkurenti, například Nela
Sojková z 2. třídy přečetla úžasných 58 knih.
Po vyhlášení nového ročníku této čtenářské soutěže čekalo na děti překvapení v podobě ukázky sebeobrany
členů hlineckého oddílu bojového umění karate. Další, velmi vzácnou a milou, návštěvou pohádkového
večera byl režisér Tomáš Vondrovic a herečka Máša Málková, která s dětmi pobesedovala a zhostila se také
předčítání z knihy Malý princ.
V další části večera, po dobré večeři, jsme mohli zhlédnout dramatizaci detektivního příběhu „Případ
detektiva Foxe“ v podání dramatického kroužku naší školy. Poté již vypuklo to, na co se andersenovští
nocležníci těšili nejvíce, celovečerní hra „Prosetínská detektivní akademie“. Celovečerní hra zavedla
účastníky do říše nesmrtelných hrdinů detektivního žánru. Vítězem detektivního pátrání se stal tým,
který
nasbíral nejvíce “šedých buněk mozkových“.
Na závěr večera, po diskotéce na oslavu dopadení pachatele a
noční stezce odvahy, se všichni zavrtali do spacáků, i ti největší
nespavci, kteří si v sobotu ráno odnesli domů nejen příspěvky do
své knihovničky, ale hlavně nezapomenutelné zážitky.

DEN ZEMĚ
Stalo je již tradicí, že konec měsíce dubna je na naší škole
věnován projektu k oslavám Dne Země. V úterý 21. 4. si v rámci těchto ekologických aktivit učitelé s dětmi
rozdělili části Prosetína a zapojili se do úklidu obce a okolí školy.
Ve čtvrtek 23. dubna uspořádala p. uč. Bohuňková ve školní tělocvičně výstavu domácích mazlíčků
s názvem „Den zvířátek“. Tento den si děti mohly přinést své mazlíčky, během dne navštěvovali žáci
jednotlivých tříd výstavu, kde se o každém zvířátku dozvěděli zajímavé informace.
V pátek 24. 4. plnili žáci v prvních vyučovacích hodinách úkoly zaměřené na dané ekologické téma, např.
rostliny a stromy, voda, ze světa zvířat do života lidí, doprava, kam s nimi – odpady, les, člověk a jeho
zdraví nebo také diskutované téma ozon – škodí či chrání? Poté se všichni přesunuli na místní hřiště, aby se
zúčastnili ukázky výcviku dravců a sov s odborným výkladem. Poslední dvě vyučovací hodiny se žáci 8. a 9.
třídy zapojili do úklidu zahrady MŠ, sedmáci pomáhali při vysazování areálu školy novými dřevinami.
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KURZ PRVNÍ POMOCI
Jestli umíme správně poskytnout první pomoc a máme základní znalosti ze zdravovědy, jsme si mohli ověřit
během kurzu první pomoci. Kurz probíhal letos poprvé ve spolupráci se zdravotnickým záchranářem ZZS
Skuteč p. Filipem Zelenkou. První část se na naší škole konala v pátek 13. března, kdy školením prošli
zaměstnanci naší školy. Během druhé části, v pondělí 16. března, byli proškoleni všichni žáci od první do
deváté třídy.
Během kurzu si žáci připomněli pravidla správné komunikace s operátory ZZS, zásady nutné pro poskytnutí
první pomoci, principy ošetření poranění různých typů i postupy při náhlých událostech spojených se
zdravotním stavem. Velmi zajímavá, ale i důležitá byla také praktická část kurzu. Na závěr děti absolvovaly
vědomostní test.
To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější právě u dětí školního věku, je ověřeno
dlouholetou praxí. Děti jsou mnohem přístupnější a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní
myšlenka tohoto projektu – záchrana života – pomoc druhému.
I. Volfová , D. Jedlinská

MŠ Prosetín
Co nového ve školce?
Nový rok jsme ve školce začali přípravami na zápis do 1. třídy.
V lednu též začaly oblíbené kurzy „Bejbytanečních“. V únoru
tancování vystřídal karnevalový rej s přehlídkou krásných masek. A
to už se kvapem blížil měsíc březen a s ním návštěva „Žákovské
knihovny ZŠ“, výukový program pro předškoláky „Pojďme si hrát na
Ležáky“a začátek předplaveckého výcviku v krytém bazéně ve
Skutči. Prožili jsme projektový týden „Sluníčkový týden“ a pomalu se
těšili a připravovali na Velikonoce. Začátkem dubna nás čekala
v Kulturním klubu ve Skutči „Hudební pohádka“, kterou nejen pro
nás sehrála Komorní filharmonie Pardubice.
Duben byl bohatý i na další zajímavé akce, v rámci oslav Dne Země
jsme navštívili výstavu „Den zvířátek v ZŠ“ a ukázky výcviku dravců
a sov na místním hřišti, navštívili nás i policisté z chrudimského
oddělení se svým programem pro děti. Duben jsme ukončili krásnou
pohádkou divadélka Kozlík „O pyšné čarodějnici“.
Do konce školního roku nás ještě čeká mnoho akcí, ale o tom zase
příště……..
MŠ Prosetín

Děkujeme všem - sponzorům, členům sdružení i divákům - kteří podporovali naše snažení o větší počet
kulturních akcí konaných v zimním období v naší obci.
Rádi bychom pokračovali, ale vzhledem k uzavření hostince Na Dukle nám nyní scházejí vhodné prostory.
Jiří Novotný
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Česká hasičská jednota Prosetín
Uběhl nám čas, a máme tu další zpravodaj, a v něm opět nějaké zprávy od hasičů z Prosetína. V březnu jsme
udělali nové odvodnění základny na hřišti Sokola Prosetín, kde jsme položili novou drenážní trubku o délce
75 m až do kanálu u multifunkčního hřiště. Výkop nám provedl sponzorským darem David Popilka, za čež
mu velice děkujeme. Drenážní trubku v hodnotě 1700,- Kč hradil obecní úřad. Zahrabání výkopu jsme
provedli vlastními silami. Po napojení této drenáže teče neustále malým proudem voda, která se u základny
nejspíše hromadí z lomu "U Kreminu". Fotky z této akce jsou umístěny na našem webu
chjprosetin.mypage.cz.
Někdo si již všiml, že se také na hřišti objevily nové překážky. Na tyto překážky se nám podařilo sehnat
dotaci ve výši 43 200,- Kč. Když už jsme u těchto dotací, tak v loňském roce jsme sehnali dotace a granty v
celkové výši 82 200,- Kč, za něž jsme nakoupili již zmíněné překážky, nové hadice, lékárničku, poháry na
soutěže, a zaplatili přepravu autobusem do Přerova. Bohužel tyto dotace jsou účelové, tak se musí za ně
nakoupit dané věci. Ještě za starostování Martina Havla jsme požádali o dotaci pro výjezdovou jednotku
obce Prosetín + Malinné na nákup plovoucího čerpadla, kalového čerpadla a motorové pily. Zastupitelstvo
Pardubického kraje nám schválilo přidělení částky 15 000,- Kč na nákup plovoucího čerpadla a 10 000,- Kč
na nákup kalového čerpadla. Na rok 2015 již nyní máme sehnanou dotaci ve výši 27 000,- Kč na náklady
spojené s Mistrovstvím České republiky v požárním sportu HZS a SH ČMS v Trutnově, na kterém budeme
reprezentovat nejen Českou hasičskou jednotu a sbor, ale i naši obec. Tato dotace padne na ubytování, stravu
a nákup sportovního vybavení pro sbor. Toto je inspirace pro ostatní spolky a dá se říci, že peníze jsou i
mimo obecní rozpočet, ale je zapotřebí je hledat a žádat o ně.
V letošním roce jsme se zúčastnili 4 závodů a Jablonecké stovky, které bereme jako přípravu na Trutnov. V
lednu v Rábech jsme s NP skončili na posledním místě vinou technické závady na savici. Na konci února
jsme obsadili 7. místo v Dolních Loučkách, kde jsem byli již potřetí. Březen patří Rosickým trhům, a jejich
vítání jara 11. místo. Na velikonoční neděli na Svídnickém hřišti jsme skončili na 10. místě. Začátek sezóny
není tak vydařený, ale pokud bude platit pořekadlo "První vyhrání z kapsy vyhání", tak se máme na co těšit
;-) .
V tomto roce chystáme několik akcí. První z nich bude sběr železného šrotu v obci a to v pátek 8. května
2015 od 14 hodin. Trasa je následující: hasičská zbrojnice → Horní Prosetín → Dolní Prosetín → Klínek →
Dukla. Prosíme o vyndání šrotu před branku před příjezdem, aby nedocházelo zbytečně ke krádežím
nenechavými občany. Případně hasiči rádi pomohou s vynesením ze zahrad. Za šrot předem děkujeme. Další
akcí bude 24. července 2015 od 20:30 hodin soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce a to již 4.
ročník. Dětský den s hasiči plánujeme na 22. srpna 2015 od 16 hodin na hřišti, který zakončíme taneční
zábavou s kapelou Quatro. Poslední událostí roku bude v prosinci již 3. ročník zimní soutěže O vánočního
kapra. Na všech těchto akcích bude vstup zdarma a tímto Vás na ně zveme.
Martin Vít

Hasiči Prosetín
pořádají v pátek 8. května 2015 od 14:00

SBĚR ŠROTU
Trasa je následující: hasičská zbrojnice → Horní Prosetín → Dolní Prosetín → Klínek → Dukla.
Poznáte nás dle znělky.
Prosíme o vyndání šrotu před branku před příjezdem, aby nedocházelo zbytečně ke krádežím nenechavými
občany. Případně hasiči rádi pomohou s vynesením ze zahrad.

Za šrot předem děkujeme.
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Jaro jsme rozehráli výborně, ze čtyř zápasů máme 10 bodů. Teď jsou před námi další zápasy a ty ukážou,
zda je v našich možnostech hrát v dalším ročníku 1. B třídu Pardubického kraje.
Dorost pokračuje v dobrých výsledcích v krajské A třídě, ze čtyř zápasů má plný počet bodů.
Žáci hrají klidný střed v krajském přeboru.
Přípravky válcují soupeře dvoucifernými výsledky.
25. dubna se oženil náš hráč Tomáš Kulháň. Přejeme mu jménem SK SOKOL Prosetín a jeho fanoušku
mnoho štěstí a pohody v manželském životě.
A teď již další události spojené našim klubem
23.12 turnaj mladší přípravky v tělocvičně ZŠ Prosetín
25.12 17. ročník MatějCup v malé kopané ve sportovní hale ve Skutči
27.12 A mužstvo odehrálo halový turnaj pořádaný FC Junior Skuteč za účasti 8 týmů. Obsadili jsme 4. místo
28.12 turnaj starých gard opět ve Skutči
31.12 1. ročník Silvestrovského hokejbalu za účasti 25 hráčů
31.12 oslava konce roku společně s místními hasiči
16. 1. zájezd na hokejové utkání HC Pardubice – HC Plzeň spojené návštěvou restaurace GARÁŽ (plný
autobus)
16.1 vytrhání zbytků pařezu po topolech (bagr zapůjčil pan Miloš Novotný z Leštinky, práci provedl pan
Petr Dostál)
23. 1. výroční valná hromada SK SOKOL Prosetín v hostinci Na Dukle
7.2 tradiční Prosetínský masopust za účasti 60 masek
7.3 sportovní ples
Během března se konalo několik brigád. V jejich průběhu se postavily nové střídačky, které pro nás
vyrobil pan Martin Haman za částku 60.000,-Kč, zemní práce a materiál nám v rámci obecního rozpočtu
zaplatil OÚ v částce 26.000,-. Dále jsme kompletně vyměnili záchytnou síť i s ocelovou konstrukcí za horní
brankou, částka cca 10.000,-Kč.
A teď co nás čeká dále:
7.5
- „Mírový oheň“ s kapelou QUATTRO
30.5
- pouťová zábava s kapelou MAT4
5.7
- Fotbalová show XII.
17.7
- zábava s kapelou QUATTRO
7.8
- zábava s kapelou NEKŘIČ
22.8
- zábava s kapelou QUATTRO
Děkuje všem členům i nečlenům, kteří se aktivně podílejí na chodu klubu
Sportu zdar
Michal Vít, předseda SK SOKOL Prosetín

Pálení čarodějnic a zároveň 1. letošní venkovní akce
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Novinky v odpadech
Jistě jste všichni zaznamenali z médií o nových povinnostech obce týkajících se sběru kovů a
biologicky rozložitelných odpadů. Vzhledem k tomu, že pracuji v této oblasti, dovoluji si Vám trochu
přiblížit některé změny Zákona o odpadech, který mimochodem zaznamenal již 35 novel.
Ta poslední novela zákona ukládá obci zajistit místa pro oddělené odkládání komunálního odpadu. U
některých odpadů celoročně (separovatelné složky- papír, plast, sklo, kovy), u některých sezónně
(biologicky rozložitelné odpady – duben až říjen), u některých mobilním svozem 2-krát ročně (nebezpečný a
velkoobjemný odpad).
Co jsou komunální odpady ?
V naší branži jsou to odpady skupiny 20 dle katalogu odpadů, které vyprodukují fyzické osoby nepodnikající
na katastrálním území obce svým běžným životem. Do této skupiny nepatří odpady stavební (to je sk.17).
Obec tedy není povinna zajistit likvidaci těchto odpadů. Pokud stavíte nebo rekonstruujete své bydlení,
musíte si zajistit likvidaci odpadu sami. Bohužel likvidace některých druhů stavebních odpadů jako např.
eternitu a asfaltové lepenky je poměrně drahá. Tento odpad musí na speciální skládky a zařízení na
nebezpečný odpad.
Co jsou separovatelné odpady?
Jedná se o plast, nápojové kartony, sklo čiré, sklo barevné, papír a nově kovy. Sběr těchto komodit kromě
kovů máme již zažitý, probíhá celoročně do speciálních nádob.
Pro připomenutí:
- v naší obci sbíráme plast a nápojové kartony dohromady do žlutého kontejneru (tzn., že krabice od
mléka a džusů nedáváme do papíru)
- sklo dělíme na čiré (bílý kontejner) a barevné (zelený kontejner). Kde stojí pouze zelený kontejner,
tam ukládáme sklo dohromady. Tabulové sklo patří do barevného skla.
- papír a papírovou lepenku sbíráme do modrého kontejneru ( nedáváme tam nápojové kartony a
jednorázové pleny !!!)
Kovy jsme byli zvyklí prodávat do sběren šrotu. Od března letošního roku sběrny nesmí vyplácet za výkup
šrotu hotově a povinností obce je zajistit odběr kovů od občanů. Všem nám je jasné, že umístění nádoby na
kovy uprostřed vesnice nahrává některým „sběračům kovů“, kteří nádobu vybrakují a obci nezbude nic.
Proto jsou zastupitelstvem pověřeni sběrem kovů místní dobrovolní hasiči, který organizují tzv.“železné
soboty“ Letos se sběr uskuteční dne 8.5.2015 takže budeme mít „železný pátek“. Dále je pak možné
odkládat kovy na sběrném místě u Obecního úřadu (ve dvoře) nebo zdarma na sběrném dvoře v Hlinsku,
popřípadě odevzdat kovy svozové firmě v rámci svozu objemného odpadu na jaře a na podzim.
Velkoobjemný a nebezpečný odpad
Sbírá nám ho svozová firma 2-krát za rok, na jaře a na podzim. Letos obec zajistila svoz na sobotu,
proběhne 23.5.2015 a 31.10.2015 od 9,00 hod. Rozpis stanovišť je uveřejněný v tomto zpravodaji. Je nutné
donášet odpad v určenou hodinu na stanoviště a předávat ho svozové firmě přímo do kontejnerů.
Nelze odpad ukládat předem na hromady – to jsou nepovolené černé skládky!!!
Elektrozařízení
Jsou to zejména drobné domácí spotřebiče, bílá technika (lednice, mrazáky, sporáky, pračky..), počítače a
jejich příslušenství, televizory, monitory, zářivky, úsporné zářivky. Od letošního roku se tato zařízení
nemohou brát jako nebezpečný odpad (jednalo se o nekompletní), můžou se odebírat pouze v rámci zpětného
odběru – takže musí být kompletní. Malé zařízení sbírá Základní škola, rozměrné zařízení lze ukládat na
sběrném místě u Obecního úřadu nebo na sběrném dvoře v Hlinsku nebo kterýmkoliv místě zpětného
odběru.
Co je biologicky rozložitelný odpad (BRO)?
Dělí se na biologicky rozložitelný odpad rostlinného a biologicky rozložitelný odpad živočišního původu.
BRO rostlinného původu – jsem patří tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, popel ze dřeva, větve a dřevní štěpka z větví stromů a keřů.
Končí obvykle na kompostárnách nebo bioplynových stanicích. BRO živočíšního původu – odpad
bilogicky rozložitelný z kuchyní a stravoven. Podléhá úpravě-hygienizaci, končí na vybraných zařízeních.
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Proč byla uložena povinnost sbírat odděleně BRO?
Naše republika se zavázala Evropské unii, že bude snižovat podíl BRO na skládkách a tyto čísla již v roce
2013 nesplnila a tak se přistoupilo k zákonným opatřením. Proto nelze tento odpad dávat do popelnic na
směsný komunální odpad.
Obec je povinna zajistit sběr BRO rostlinného původu. Vedení obce hledá co možná nejlevnější řešení
likvidace BRO tak, aby to nepostihlo samotné občany-aby se nemusel zvyšovat poplatek za odpady. Jak jste
se dočetli v úvodním slově starosty a jak jsme Vás informovali při roznášení dotazníků na zjištění zájmu o
kompostéry, obec požádala o dotaci, kde by bylo možné získat kompostéry, velkobjemné kontejnery a
hákový nosič kontejnerů za traktor. Občané by si kompostovali BRO sami, dále sezónně by se přistavovaly
kontejnery na různá místa v obci, která budou včas zveřejněna a odvážel by se odpad na kompostárnu. O
této dotaci ještě není rozhodnuto. Bohužel systém funguje asi tak: na jaře se požádá, v létě se rozhodne, na
podzim se realizuje a to už je vlastně konec sezóny. Proto máme pro letošní rok připravenou „krizovou
variantu“ – bude se několikrát za sezónu přistavovat traktorový valník a odpad odvážet na kompostárnu
Skuteč. Pokud by byla častější potřeba, mohou občané předat BRO bezplatně ve sběrném dvoře v Hlinsku
( jednorázově do 500kg) a na kompostárně v Hlinsku (neomezené množství).
Už jsme vše vytřídili a to ostatní patří do směsného komunálního odpadu (SKO) – popelnic. Tento odpad
končí na skládce odpadu. Podle poslední novely zákona tomu tak bude do konce roku 2023. Od roku 2024
bude zakázáno sládkovat neupravený směsný komunální odpad. Co bude dál – zřejmě třídírny SKO a
spalovny SKO….…
Alena Potůčková

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
SE USKUTEČNÍ DNE

: 23. května 2015

Rozpis času a trasy svozu :
v 9.00 hodin
v 9.15 hodin
v 9.30 hodin
v 9.45 hodin
v 10.00 hodin
v 10.15 hodin
v 10.30 hodin

Obecní úřad-dvůr
před ZÁKLADNÍ ŠKOLOU V PROSETÍNĚ
PROSETÍN-KLÍNEK NÁVES
MOKRÝŠOV –POŽÁRNÍ ZBROJNICE
PROSETÍN – SÍDLIŠTĚ DUKLA
HORNÍ PROSETÍN –AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
MALINNÉ-NÁVES

Upozorňujeme, že každý občan musí odpad předat v uvedeném čase přímo
pracovníkovi svozové firmy.
Do velkoobjemového a nebezpečného odpadu n e
materiál a elektrické domácí spotřebiče velké i malé.

patří

veškerý stavební

(televize, lednice, mrazničky,pračky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, PC
monitory, počítače, rychlovarné konvice, vysavače, žehličky, tiskárny, kopírky,mobilní telefony,
radiobudíky, videokamery, videorekordéry …..
)

Všechny tyto elektrické spotřebiče odevzdejte na sběrný dvůr obecního úřadu.
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Vítání 21.3.2015

Prosetín 75, 539 76 Prosetín
tel. 722 095 494, 728 661 763
IČO: 03414108 DIČ: CZ03414108
info@klinel.cz, www.klinel.cz

Provozní doba:
PO - PÁ:
07:00 – 11:30 12:30 – 16:00
SO: 08:00 – 11:00
možnost telefonické domluvy

KLIMATIZACE, TEPELNÁ ČERPADLA
PRODEJ – MONTÁŽ - SERVIS - OPRAVY

VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
Zásuvky
Vypínače
Žárovky
Jističe
Baterie

Instalační trubky
Kabely
Svítidla , Svorky
Kabely datové
Instalační krabice
Kabelové lišty
Domovní rozváděče Kabelové chráničky
Zářivky
Ventilátory atd.

INSTALAČNÍ MATERIÁL
Akumulační nádrže
Sanitární keramika
Sprchové zástěny
Kotle na tuhá paliva

Ohřívače vody
Vodovodní baterie
Sprchové vaničky
Plynové kotle

Odpady HT, KG
Rozvod topení
Rozvod vody
Radiátory atd.

NAPŘÍKLAD:
Žárovka obyčejná 40w - 11,-Kč, 60w - 12,-Kč
Halogenové žárovky
od 30,-Kč
LED Žárovka 10w (jako 60w)
167,-Kč
Vypínače
od 50,-Kč
Zásuvky
od 59,-Kč
Prodlužovací kabel 3 zásuvky– 5m
112,-Kč
Krabice univerzální
6,3Kč
Krabice sádrokarton
19,-Kč

WC kombi + sedátko
Baterie dřezová TITANIA 92091.0
Umyvadlo JIKA Lukas 60cm
WC sedátko
Vanová dvířka 200*200
Pračková přívodní hadice
Pračková odpadní hadice
Měděné trubky 1m

PROSETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává OBEC PROSETÍN. Tel./fax 469 350 220, náklad 320 výtisků.
Pro případnou reklamu pište na:
e-mail:, potuckova.alena@centrum.cz, jiri-novotny@centrum.cz, jn.jana.ja@centrum.cz
Redakční rada: Alena Potůčková,
Jiří Novotný,
Jana Janoušková
Distribuce zdarma do všech domácností na území obce Prosetín, Mokrýšov, Malinné
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1390,-Kč
549,-Kč
637,-Kč
282,-Kč
103,-Kč
105,-Kč
74,-Kč
od 98,-Kč

