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Stavba katolického kostela výrazně změnila vzhled
prosečského náměstí. Na místě skromného starobylého
kostelíka se tyčil nyní mohutný nový chrám, který svou
velikostí a výstavností reprezentoval sílu církve. Farář Fr.
Martínek byl šťasten, že se mu podařilo uskutečnit tak velké dílo
za tak nesnadných podmínek. Tento pocit mu pomáhal snášet
velké zklamání, které ho v r. 1912 současně těžce zasáhlo.V
srpnu 1912 zemřel v Nových Hradech farář a biskupský vikář
Alois Kopecký, předchůdce Martínkův na prosečské katolické
faře. Nové Hrady byly sídlem patrona, majitele velkostatku,
jehož povinností bylo starat se o hmotné potřeby farnosti. Proto
místo faráře v sídle patrona bylo pokládáno za vyšší a bývalo
pravidlem, že farář z Proseče přecházel do Nových Hradů. Fr.
Martínek čekal. že tedy bude ustanoven na novohradskou faru.
O toto místo však zažádal tehdejší novohradský kaplan
Nováček. Biskup Doubrava asi pod vlivem informací z Nových
Hradů Martínka do terna tří osob, z nichž novohradský farář měl
být vybrán, nedal, údajně s odůvodněním, že Martínka je
potřeba v Proseči a že odchod by mu vlastně ublížil. Martínek to
prožíval jako hroznou nespravedlnost. „Dokonal jsem stavbu
kostelní, veleslavně a nákladně jsem světitele nejd. pana
biskupa uvítal i počestně uctil, …ale v mé duši otevřela se
propast…“ Prožíval slavnost posvěcení nového chrámu s velmi
smíšenými pocity. Nemohl pochopit, jak se taková
nespravedlnost mohla stát.
Spisovatelce Teréze Novákové, která pobývala od r.
1908 trvale v Proseči v domku č. 74, přinesl rok 1912 zhoršení
její srdeční choroby. Nemohla již vycházet. V červnu 1912
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napsala v dopise: „Náměstí našeho městečka jest asi 5 minut od
mé chalupy vzdáleno a já na něm nebyla od 19. prosince a tehdy
- v kočáře.“ Kočár jí poskytovala ochotně její blízká známá,
paní Marie Kadlecová, majitelka obchodu a hospodářství v
Proseči č. 15. Lékařskou péči poskytoval T. Novákové
prosečský lékař MUDr. Josef Kubík, který k ní často docházel.
V poslední říjnový den r. 1912 projíždí ulicí „na domkách“ a
pak náměstím, kde se tyčí hotová hrubá stavba nového
katolického kostela, kočár, v němž syn Arne Novák odváží
matku na nádraží na cestě do Prahy, a tam v Nerudově ulici na
Malé Straně v bytě syna Teréza Nováková 13. listopadu 1912
umírá. Byla pohřbena 15. listopadu na Olšanských hřbitovech
do rodinného hrobu. Z Proseče se pohřbu zúčastnil za
sokolskou jednotu její starosta MUDr. Josef Kubík. Teréza
Nováková byla totiž vzácnou členkou prosečské sokolské
jednoty, jak to zaznamenal v sokolské pamětní knize říd. učitel
Josef Chalupník, který spisovatelku do Proseče přivedl.
Zaznamenal, že obohatila knižními dary sokolskou knihovnu a
„snažila se pečlivě, aby pro sokolské slavnostní dny získáni byli
vždy nejpovolanější řečníci z řad profesorských i
spisovatelských. Nevšední přízeň projevila Teréza Nováková
naší jednotě. Stýkalať se za svých mladších let se zakladatelem
Sokola, nesmrtelným Miroslavem Tyršem, a ten zasvětil ji do
myšlenky sokolské se vší horoucností své ušlechtilé a obětovné
duše. O všem tom dovedla nám pověděti leccos nového a
zajímavého a tak naskytla se nám vítaná příležitost
poslechnouti výklad o prvotinách sokolství od svědkyně, která
stála přímo u jeho kolébky.“

14. květen - Den matek
První zprávy o "předchůdci" Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle nebo
Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní
období od Velikonoc). V USA poprvé Den matek navrhla v roce 1872 Julia Ward Howeová a věnovala tento den míru. Na sklonku
19. století se Anna Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. Když zemřela, pokračovala v jejím
započatém úsilí její dcera, která požádala pastora metodistické církve ve městě Grafton v Západní Virginii, aby vykonal zvláštní
bohoslužbu na počest paní Jarvisové a všech matek světa.V roce 1907 Anna Jarvisová (zemřela v r. 1948 bez prostředků a zcela
opuštěná ve starobinci) zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Dočkala se v roce 1911. V roce 1914 byl
Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek - den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli matky
nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám
pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní.
Nápad oslavy Dne matek do Československa přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA, mezi nimi
i sociální pracovnice. Ideu šířila Čs. ochrana matek a dětí, Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky i některé ženské komise při
politických stranách. "Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně
jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám," tak začínala výzva v Českém slově z roku 1924. Noviny
zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás. Nejvíce se o oslavu Dne matek v bývalém
Československu zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu, protože její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal takto:
"Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k
tomu kdy, protože musela dřít na rodinu...."
Nejen tedy v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní neviditelné péči matek o novou generaci,
pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá.
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Vážení občané,
dovolte, abychom vám připoměli, že dne 6. května bude letos podruhé proveden firmou Technické služby Bystřice nad
Pernštejnem svoz velkoobjemového odpadu v Proseči a místních částech. Stále opakujeme, že je třeba přivážet odpad na dané
stanoviště v den a hodinu svozu.Všichni víme, jak to na těchto místech vypadá, když se odpad přiveze dříve než má.
OÚ Proseč

Zpráva z matriky Obecního úřadu
Jubilanti duben
František Loučka, Proseč
Karel Vobejda, Paseky

80 let
80 let

Božena Bílá, Proseč

85 let

Stanislava Češková, matrikářka
Omluva:
V minulém čísle Zpravodaje bylo v rubrice Jubilanti chybně uvedeno jméno paní Loukotové. Tímto se jí dodatečně omlouváme.

Za redakci Prosečského zpravodaje J. Musílková

Poděkování
Jistě jste si všimli, že z lékárny zmizela kasička Nadace pro trasplantaci kostní dřeně. Sbírka totiž byla ukončena a tak
jsme kasičku na obecním úřadě rozpečetili a sečetli. Vybralo se celkem přes 15 tisíc korun, peníze byly hned odeslány Nadaci.
Všem dárcům srdečně děkujeme. V nejbližší době se pokladnička v lékárně objeví zase, jen co Nadace získá povolení k další sbírce.
O využití darovaných peněz se můžete dočíst v časopise Nadace „Naděje“, který je k dispozici i v naší lékárně.
PharmDr. Jana Brahová

Farní charita Nové Hrady
Farní charita Nové Hrady byla založena v roce 1993, naším zřizovatelem je Diecézní charita Hradec Králové. V
současné době máme 25 zaměstnanců. Naše práce spočívá v zajišťování sociálních a humanitárních služeb. Naše
organizace se dělí do čtyř středisek:
1. Osobní asistence
děti osobní asistence u dětí je poskytovaná v ZŠ, MŠ, Speciálních školách. OA umožňuje běžný chod domácnosti a
návrat rodinného pracovníka, který pečuje o dítě, do zaměstnání. Tímto si celá rodina zlepší životní úroveň. Vybíráme osobní
asistentku, která individuelně vyhovuje dítěti a celé rodině. OA doprovází klienta do školy, pomáhá po celou dobu vyučování,
doprovází dítě na rehabilitaci a na cestě domů. V ZŠ s dítětem dojíždí a denně procvičuje logopedická cvičení atd. OA zamezuje
hluboké fixaci dítěte na matku, tím urychluje a zkvalitňuje integraci.
senioři celodenní péče u lidí, kteří jsou upoutáni převážně na lůžko, asistence jim umožňuje žít v domácím prostředí.
Preferujeme pobyt klienta doma v rodině. OA zajišťuje klientovi kontakt s okolím, doprovází klienta na potřebných cestách k
lékaři, kadeřníkovi, na pedikůru…… Dbáme na možnost samovýběru osobního asistenta, provádíme drobná rehabilitační cvičení,
která pomáhají v postupné integraci.
Vedoucí asistentka Blanka Vopařilová 731 598 800, blanka.voparilova@tiscali.cz
2. Pečovatelky
V současné době máme pět pečovatelek v terénu, které v dvousměnném provozu zajišťují domácí péči klientům seniorům.
Tato služba spočívá v osobní komunikaci s klientem, úkony prováděné v jednotlivých rodinách jsou nastaveny dle požadavků
klienta. Pečovatelky zajišťují ranní hygienu, nákupy, stříhání, koupání, pomoc při jídle…... štípání dřeva, nošení otopů a další
běžné činnosti. Smyslem pečovatelské služby je umožnit starším i mladším seniorům důstojné prožívání stáří v rodinném prostředí.
Našimi klienty jsou lidé dlouhodobě upoutáni na lůžko.
Vedoucí pečovatelka Jana Brunová 731 598 805
3. Denní centrum
Na zdravotním středisku v Nových Hradech byla zahájena činnost DC, zveme seniory ze širokého okolí na přednášky,
každý čtvrtek na dílnu šikovných rukou, kde se mohou zúčastnit nebo jen přihlížet výrobě drobných dekoračních předmětů. V DC
se připravují výrobky na vánoční a velikonoční trhy. Připravujeme koupi vypalovací pece, provádíme kurzy pletení ošatek, výrobu
drobných předmětů ze šustí atd.
Vedoucí Jaroslav Motyčka 731 598 811
4. Centrum sociálních služeb Chotovice
Rekonstrukce budovy č.p. 31 je financovaná z projektu z evropských strukturálních fondů. Opatření 531 SROP cena
rekonstrukce i s vybavením je 11.733. 906,- Kč, z toho je 72 % z Eu, 18 % ze státního rozpočtu a 10 % ze zdrojů Charity. Prosíme
dárce o příspěvek na centrum. Letos zde na toto centrum byl věnován výtěžek tříkrálové sbírky. Vlastní centrum obsahuje tři
střediska:
denní centrum pro handicapovanou mládež plánováno pro deset osob.
chráněné dílny, prádelna s šicí dílnou (zaměstnání asi pro tři lidi)
vzdělávací centrum pro seniory mládež, matky na mateřské dovolené a dlouhodobě nezaměstnané
V objektu bude umístěna kancelář charity, rehabilitační místnost, ubytovací pokoje cca pro šest lidí na víkendové akce.
Mělo by zde pracovat 6 lidí na plný úvazek nebo více lidí na částečný úvazek.
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Farní charita Nové Hrady - pokr. ze strany 2
Kdo jsme: Farní charita Nové Hrady u Skutče je humanitární organizace církve. Jsme farní charita Nové Hrady,
pokrýváme oblast těchto okresů /Svitavy,Chrudim,Ustí nad Orlicí/. Naše činnost je rozdělená do tří oblastí:
1) Centrum osobní asistence pro handicapované děti a seniory
2) Denní centrum pro handicapovanou mládež a seniory
3) Pečovatelská služba
Připravujeme Centrum sociálních služeb v Chotovicích.
Statutární orgán: Ředitelka Stanislava Vopařilová
Výchozí situace projektu: Obec Chotovice se nachází ve venkovské oblasti hospodářsky slabého Mikroregionu Litomyšlsko v
okrese Svitavy. Je zde malá nabídka práce a vysoká nezaměstnanost (11,6%). Upadající zemědělská výroba prohlubuje
nezaměstnanost a nejvíce doléhá na lidi se zdravotním handicapem a jejich rodiny. Mikroregion Litomyšlsko, který se rozkládá na
rozhraní tří bývalých okresů, tento projekt podporuje a považuje ho za svůj pilotní projekt. Projekt je v souladu s plánem rozvoje
Pardubického kraje, s Národním plánem sociálního začleňování programem SROP ČR a podpoří vybudování infrastruktury pro
rozvoj lidských zdrojů, integraci osob zdravotně postižených na trh práce, celoživotní vzdělávání a sociální integraci obyvatel
regionu. Celkový rozpočet projektu v investiční fázi činí 11.733.906,- Kč, dotace ze strukt. fondů ERDF činí 72%,dotace ze stat.
roz. SR 2.112.103,- Kč, prostředky z rozpočtu kraje 400.000,- Kč, spolufinancování FCH Nové Hrady 773.391,- Kč.
Cíl projektu: Hlavní cíl je vybudování Centra sociálních služeb Chotovice , ve kterém bude poskytována péče,
zaměstnání, vzdělávání a rozvoj dovedností osobám vyloučeným z trhu práce vzhledem k jejich zdravotnímu postižení.
Druhým cílem je díky nabízeným službám v oblasti sociální i vzdělávácí pomoci obci Chotovice i Mikroregionu
Litomyšlsko ke snížení nezaměstnanosti a migrace obyvatelstva z této venkovské oblasti.
Popis projektu: Projekt počítá s vytvořením tří středisek, která mají pomoci lidem ohroženým sociální exkluzí z trhu práce,
sociální integraci včetně celoživotního vzdělávání. Střediska byla vytvořena z důvodů odlišnosti zaměření a možností získávat
dotace na další provoz odděleně na jednotlivé služby.
Jedná se o Denní centrum pro zdravotně postiženou a mentálně retardovanou mládež ve věku 15 až 35 let,
jehož provoz zkušebně běží od letošního roku v Chotovicích ve škole. Umožní rodičům pečujícím o postižené děti znovu se vrátit
do svého zaměstnání, čímž si zajistí lepší příjmy a zvýšení životního standardu. V denním centru bude usilováno o integraci klientů
do společnosti pomocí individuálních plánů péče, pracovní terapie a vzdělávání (počítá se i s možností pracovní rehabilitace pro
některé klienty a s jejich zapojováním do chráněných dílen).
Druhým střediskem jsou Chráněné dílny (prádelna a šicí dílna) pro osoby se zdravotním postižením. Podpora
malých firem a organizací. Bude usilováno o jejich postupnou integraci na trh práce pomocí individuálních plánů pracovní terapie
a vzdělávání včetně uplatnění pracovní rehabilitace.
Třetím střediskem je Vzdělávací centrum určené pro celoživotní vzdělávání, uživatelů služeb a pracovníků
okolních charit a vytvoření plánované University třetího věku.
Realizace projektu : - Projekt je jednoetapový , monovariantní a má čtyři fáze .
1. Přípravná fáze - dokončena prosinec 2005
2. Realizační fáze - tato část projektu byla zahájena 15.1.2006
3. Provozní fáze
- Farní charita Nové Hrady získala objekt čp. 31 v obci Chotovice do vlastnictví, v rámci darovací
smlouvy se zavázala v objektu vykonávat sociální služby pro obec a okolí.Posláním žadatele je usilovat a naplňovat standardy
sociálních služeb. Provoz bude vícezdrojový-dotace, příjem od klienta, sponzorské dary, příjem od obcí.
4. Poprovozní fáze - hladký průběh investiční fáze zajišťuje řídící tým, provoz bude zajišťovat žadatel a investor Farní
charita Nové Hrady. Propagace projektu je zajišťována produkcí barevných letáků, probíhá příprava informací na webové stránky
FCH. Další propagace je zajištěna v rámci partnerských dohod s obcí Chotovice a mikroregionu.

FARNÍ CHARITA Nové Hrady u Skutče
Chotovice 50
IČO 60102411
570 01 Litomyšl
DIČ CZ60102411
Tel. 461 635 252
E-mail:far.charita@tiskali.cz
Č.ú 1323600339/0800
Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vám nabídli řešení budoucnosti Vašeho dítěte. Farní charita Nové Hrady buduje Denní centrum pro
handicapovanou mládež v Chotovicích.
Stavba byla zahájena v lednu 2006, je financována z fondu Evropské unie. Termín dokončení - prosinec 2006.V centru budou
chráněné dílny /prádelna, šicí a keramická dílna/ a také stacionář. V současné době provozujeme Denní centrum v provizorních
prostorách Obecního úřadu Chotovice.
Máme ještě volná místa, jak v chráněných dílnách, tak ve stacionáři. Pokud právě řešíte budoucnost svého dítěte, kontaktujte nás
na:
S.Vopařilová 731 598 804, 469 325 030
far.charita@tiscali.cz
B.Vopařilová 731 598 800, 469 325 030
blanka.voparilova@tiscali.cz
Na spolupráci s Vámi se těší Farní Charita Nové Hrady
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125 let SHD v Proseči
V životě každého z nás existují skutečnosti, které vnímáme jako zcela samozřejmé. Zasahují do našich všedních dní a
většina z nás nad nimi nepřemýšlí, nezkoumá je a ani se moc nezajímá o to, jak vlastně fungují. Jednou z těchto „samozřejmostí“ v
naší obci je sbor dobrovolných hasičů.
Je to již mnoho let, kdy se první dobrovolníci spojili za účelem provozování „hasičského řemesla“ a díky jejich
následníkům, kteří v této činnosti vytrvali, oslaví SDH Proseč v letošním roce již 125. výročí svého vzniku. A když píši
dobrovolníci, myslím tím občany, kteří bez nároku na jakoukoli odměnu obětují svůj čas a pomáhají nám všem.
Říkáte, že Vám hasiči ještě nikdy nepomohli? Co není, může být! Zeptejte se lidí, kterým například letošní začátek jara a
rychlé tání přineslo vytopené sklepy, kdo jim pomáhal. Odpoví vám: „Hasiči“. Jak málo stačí, aby vzplanula vaše půda plná sena a
od ní celý váš dům! A kdo vám pomůže? Hasiči! Kdo většinou první dorazí na místo autonehody a pomáhá třeba při vyprošťování?
Hasiči…
Hlavní náplň práce SDH Proseč je jasná, ale je zde i jiná stránka: kulturní akce. Každý rok pořádá SDH Proseč tradiční
hasičský ples. V letošním roce mu dokonce předcházel dětský karneval a pokud jste se zúčastnili některé z těchto akcí, určitě jste se
dobře bavili.
Máte doma děti, které nebaví hrát fotbal nebo volejbal a vy chcete, aby provozovaly nějaký sport? Mohou se zapojit mezi
mladé hasiče. Pod vedením manželů Sudkových mají družstva mladších i starších dětí, dorostenek a dokonce i družstvo žen
soutěžící v požárním sportu dlouholetou tradici. A ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zde najdou spoustu nových přátel a
zažijí spoustu zajímavých zážitků.

Při příležitosti 125. výročí pořádá SDH Proseč okrskovou soutěž pro družstva dospělých. Tato
soutěž se uskuteční 13. 5. 2006 od 13:00 v areálu bývalého JZD (pod Prosečí, směr Bor).
Bude zde k vidění soutěž jednotlivců i požární útok na
vodu. 125. výročí si však zaslouží větší pozornost, a proto v létě
proběhne velká veřejná oslava spojená s přehlídkou hasičské
techniky (historické i moderní), s nastíněním možných zásahů
hasičského týmu a samozřejmě nebude chybět požární útok.
Pro všechny návštěvníky bude zajištěno bohaté občerstvení.
Aby však mohly oslavy výročí proběhnout bez problémů, bude
mimo jiné třeba zajistit dostatek financí.
Obracíme se proto na všechny občany (především na
prosečské podnikatele a firmy), kteří by byli ochotni přispět
jakýmkoli finančním darem, s prosbou o pomoc s tímto
úkolem. Ptáte se, proč byste měli hasičům pomáhat? Nikdy
totiž nevíte, kdy budete potřebovat, aby SDH Proseč pomohlo
Vám.
Za SHD Proseč Eva Doležalová

Poděkování
Dne 28.3.2006 v časných ranních hodinách - asi kolem druhé hodiny po půlnoci, vnikl příval vody z tajícího sněhu, navíc
ještě živený vydatným deštěm, do našeho domu čp. 61 (pod Pasekami). V krátké chvíli voda vše zaplavila a stoupala. Tma, hukot
vody a pocit bezmoci.
Po zavolání na číslo 150 nám v Chrudimi sdělili, že posílají prosečskou jednotku hasičů. Nevíme, jaká doba uplynula od
zavolání do příjezdu hasičského vozu, ale máme dojem, že to byla opravdu malá chvilka. Z hasičského vozu vyskákalo šest mužů a
následně předvedli něco, co nelze nazvat jinak než koncertem. Bleskové vyhodnocení situace, úžasná orientace v noci a v
neznámém terénu, to vše korunováno bleskovým a účinným řešením. Po jejich odjezdu byl hlavní přítok vody na dům odkloněn a v
domě (z nějakých 50 cm) zbyla voda již jen na vytření.
Před svým odjezdem mě ještě stačili vyvést z naivního omylu. Jako již dlouho v Proseči nebydlící, jsem si myslel, že
vzhledem k rychlosti příjezdu a předvedenému zásahu má Proseč profesionální jednotku. Ano profesionálně dobrovolnou a tak s
úsměvem jen podotkli, že za pár chvil každý z nich (po nočním výkonu) odchází do svého zaměstnání.
Pánové Roberte Nekvindo, Jiří Kubíku, Zdeňku Džbánku, Jaroslave Šlégře, Karle Břeni a Richarde Nekvindo
díky a před Vámi klobouk dolů.
Marie Černá
Proseč čp. 61
Paseky
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Sháním v Proseči a okolí (i Žďárské vrchy) pro
rekreaci i bydlení dům, byt, chalupu, pozemek,
les.
SKUTEČ TEL: 469 350 930
ZÁJEZDY NA LÉTO 2006 ZA SUPER CENY
V NABÍDCE 150 VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
LAST MINUTE - PORADÍME VÁM S VÝBĚREM NEJVÝHODNĚJŠÍCH
NABÍDEK ZLEVNĚNÝCH ZÁJEZDŮ
- POMŮŽEME VÁM VYBRAT NEJKRÁSNĚJŠÍ LETOVISKA
ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY

CENOVÉ HITY NA ČERVENEC A SRPEN 2006
MAKARSKÁ CH.
MAKARSKÁ CH.
MAKARSKÁ CH.
CHORVATSKO
ITÁLIE
ŠPANĚLSKO
ŘECKO
ŘECKO
ŘECKO
BULHARSKO
TURECKO
TUNISKO
TUNISKO

7 /10/
7 /10/
7 /10/
7 /10/
7 /10/
7
10
10
9
10
10
10
10

nocí v penzionu+doprava+ P
nocí v apartmánu+ doprava
nocí v apartmánu pro 4 os
nocí ve stanu+ doprava
nocí v apartmánu+ doprava
nocí v hotelu+ doprava+ P
nocí v apartmánu letecky
nocí v hotelu letecky + P
nocí v apartmánu+ doprava
nocí v apartmánu letecky
nocí v hotelu letecky+ P
nocí v hotelu letecky+ P
nocí v hotelu letecky+ A

7 980,5 480,13 160,3 890,4 120,8 990,9 690,12 990,6 990,10290,12 990,9 890,12 590,-

AKTUÁLNÍ LAST MINUTE
EGYPT
11
nocí v hotelu**** letecky + AL 11 990,V ČERVNU VÝRAZNÉ SLEVY P - polopenze, PP - plná penze
!!! ZA NAŠE SLUŽBY NEÚČTUJEME PŘÍPLATKY !!!

SKUTEČ, PAL. NÁM. Po-Pá 9 00-12 00, 13 00-17 00

Prodáme stavební dřevo, trámy, krovy,
prkna v délce 6 m (cca 10 m3).
Cena dohodou. Tel.: 736 256 341

