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Červen 2010

Vážení občané,
v dnešním úvodníku si Vás dovolím v kostce seznámit o spolupráci mezi obcí Medlov a polskou obcí Borów.
V březnu loňského roku jsme byli osloveni s nabídkou zástupců obce Borówa, zda se nechceme stát jejich partnerskou
obcí. Rada i zastupitelstvo obce Medlov souhlasilo, následně proběhla společná setkání a spolupráce byla odstartována.
V ČR probíhá od roku 2007 Operační program přeshraniční spolupráce mezi ČR
a PL, je vytvořen m.j. i Fond mikroprojektů u kterého jsme podali na podzim loňského
roku žádost o finanční podporu na dvě aktivity. Jednalo se o společný česko-polský
lyžařský a vodácký kurz pro školní děti od 10 do 12 let. Projekt měl název: SPOLU-společnými aktivitami prohlubujeme
naše přátelství a na projekt jsme obdrželi dotaci ve výši 85% (23,87 tis. EUR) z celkových nákladů 28 tis. EUR.
Polská strana také podala projekt, a to na tři aktivity - dvě pro
školní děti (výuka polsko-českého jazyka, sportovní a kulturní
akce) a jednu aktivitu - seminář bude probíhat v Borówě v září
2010 pro manažery a pedagogy, kteří se na společných
aktivitách podíleli. Medlovské děti strávily týdenní pobyt v polských rodinách v lednu a květnu 2010.
Lyžařského týdenního kurzu se zúčastnilo 50 dětí (4 vychovatelé + 5 instruktorů), konal se v březnu 2010
v Loučné nad Desnou. Z projektu bylo zakoupeno dvacet lyžařských kompletních souprav, které zůstávají v majetku obce
a budou půjčovány dětem i mimo školní činnost.
Šestidenního vodáckého kurzu se zúčastnilo 40 dětí (20 z Medlova, 20 z Borówa), se svými čtyřmi vychovateli a
dvěma instruktory sjížděli řeku Moravu. Počasí jim vyšlo na jedničku. Sjížděli úsek od Postřelmova do Střeně, mimo jiné
si také prohlédli skládku TDO v Medlově, jeli se podívat do Mladečských jeskyní.
Ve čtvrtek se za dětmi přijel podívat zástupce Euroregionu Praděd, odpoledne společně medlovské a
borówské děti zasadily na Skalkách v Medlově lípu tzv. „Strom přátelství“ a na dřevěný kůl se všichni
přítomní této události podepsali.
Pro polské děti byl vodácký kurz velkým zážitkem. Devatenáct polských dětí poprvé sedělo na lodi a
sjíždělo řeku. Lyžařský a vodácký kurz se v borówské škole neorganizuje. Medlovská škola má velmi dobré
zkušenosti s takovými aktivitami a tyto informace byly polské škole předány.
Pokud budeme srovnávat české a polské děti podle sportovní všestrannosti, tak kurzy ukázaly, že medlovské děti
jsou více sportovně nadané. Zde mají děti větší možnosti sportovního vyžití ať už v rámci školní či mimoškolní činnosti.
Další přeshraniční spolupráce byla realizována při návštěvě medlovských mladých hasičů v Borówě, začátkem
května, na jejich hasičské soutěži. Počátkem července přijedou mladí borówští hasiči k nám na dvoudenní soustředění,
které se bude konat v Zadním Újezdě.
Můžeme konstatovat, že spolupráce mezi obcemi, ať již mezi statutárními zástupci obcí, pracovníky obcí a škol,
mládeží i dětmi se rozvíjí velmi dobře. Další aktivity jsou již připraveny. Bude se m.j. realizovat další projekt
z Operačního programu. Naše společná žádost o dotaci uspěla. Projekt bude opět spolufinancován z prostředků EU,
zahájen bude již letos v září a bude probíhat i v příštím roce. Další žádost o dotaci budeme podávat letos v září, v rámci
mikroprojektů Operačního programu ČR-PL a bude se jednat o aktivity zaměřené na představení obce Borów v Medlově.
Marcela Smrčková, manažer projektu

Toto společné logo vzniklo z první aktivity medlovských a
borówských dětí v lednu 2010 v Borówě. Toto logo bude
používáno pro přeshraniční spolupráci mezi obcí Medlov a obcí
Borów.

RADNICE informuje
VÝSLEDKY VOLEB

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 28.-29. 5. 2010 v obci MEDLOV

Celkový počet zapsaných voličů
Počet volících občanů
Platné hlasy
% účast občanů ve volbách
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

STRANA / Počet hlasů
ČSSD
KSČM
VĚCI VEŘEJNÉ
ODS
KDU - ČSL
TOP 09
SUVERENITA
SPOZ
STRANA ZELENÝCH
MORAVANÉ

CELKEM
1.237
723
721
58,45 %

Medlov
802
479
478
59,73%

CELKEM
168/ 25,58%
145/ 25,58%
106/ 18,82%
82/ 14,11%
65/
3,82%
51/
29/
23/
14/
10/

Králová
211
118
117
55,92 %

Medlov
105
85
80
60
38
41
22
18
6
7

Hlivice
135
64
64
47,40 %

Králová
28
47
12
11
3
7
1
2
4
0

Hlivice
21
8
6
11
3
1
3
1
2
2

Z.Újezd
89
62
62
69,66%
Z.Újezd
14
5
8
0
21
2
3
2
2
1

Výsledky dalších stran v tabulce nejsou uvedeny (dostaly méně než 10 hlasů nebo žádný). Celková tabulka se všemi stranami, které
dostaly hlas, je vyvěšena na okně knihovny v Medlově, na webové stránce obce nebo také na www.volby.cz.

*****
Vážení občané obce Medlov,
tímto článkem Vás chci krátce informovat o
některých stavebních činnostech, které zajisté neunikly Vaší
pozornosti a na kterých se svojí prací podílím.
V průběhu minulých dní proběhlo geodetické měření v okolí
minimarketu na návsi obce, které je spojeno s úpravou jádra
obce a dojde tímto k narovnání některých parcel souvisejících
s vlastní návsí, obchodem a výstavbou obecního úřadu. Nový
obecní úřad, by měl stát místo bývalé pošty, která je již
zdemolována. Na stavbu je vydáno stavební povolení a čeká
se jen na přísun slíbených dotačních peněz, aby mohla být
stavba zahájena. Úprava vlastního jádra obce je projekčně
připravena, v současné době je zahájeno územní řízení a
požádáno o dotaci. Předpokládáme tuto akci realizovat po
vyřízení příslušných povolení a zajištění finančních

prostředků v roce 2011 s tím, že akce by byla v příslušném
roce i ukončena.
V neposlední řadě probíhají dokončující stavební práce na
rekonstrukci budovy bývalé školy u kostela na 8 bytů, z toho
jeden bude bezbariérový. Předpokládáme kolaudaci
v červenci 2010 a předání do užívání v září letošního roku.
V budově byla provedena kompletní rekonstrukce střechy,
včetně krovů, nové stropní konstrukce, elektroinstalace,
topení, úprav povrchů a bude zde osazen výtah pro zajištění
bezbariérového přístupu. Ještě v letošním roce budou
provedeny stavební práce na úpravě okolí a parkoviště,
včetně komunikace. Zemní práce spojené s kanalizací v okolí
byly provedeny v loňském roce.
Ing. Josef Kovář, stavební dozor

*****
 Poplatek TDO – splatnost poplatku je do 30. 6. 2010
výše poplatku je po schválení Zastupitelstvem obce Medlov 260,-Kč na osobu. Poplatek bude vybírán na celý rok 2010.
Nelze poplatek hradit na splátky !
Poplatek je vybírán v pokladně OÚ Medlov a to: PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 – 17:00 hod., ÚTERÝ a ČTVRTEK 8:00 – 15:00hod.,
PÁTEK 08:00 – 13:00 hod. (polední přestávka je od 12:00 – 12:30 hod.)

*****
 Svoz plastového odpadu proběhne ve středu 28. července 2010. Žádáme občany, aby veškeré plastové láhve od nápojů (PET
láhve) ukládali pouze do plastových pytlů, nikoli volně do kontejnerů. Je povinností občanů třídit recyklovatelné suroviny
samostatně. Plastové pytle odkládejte na místa tomu určená v předvečer svozu nebo brzy ráno. Pytle na plasty jsou k dispozici
na obecním úřadě. Občané z Hlivic si je mohou vyzvednout u paní Tempírové, Hlivice č.p.22, v Králové u pana Konráda,
Králová č.p. 40 a v Zadním Újezdě u Košáků č.p. 41.

*****
Informace ke třídění TETRA – packů
Obec Medlov je zařazena do projektu třídění odpadů a
z jednání se zástupci společnosti EKO-KOM a.s. vyplynulo,
že občané v naší obci netřídí Tetra-packy (krabice od džusů,
mléka, vína, kefíru apod.). Tímto žádáme občany, aby si
pytle oranžové barvy vyzvedli a začali tetra-packy opět třídit.
K vyzvednutí jsou stejně jako pytle na plasty v budově OÚ
Medlov v přízemí nebo v obcích u kontaktních osob.

Upozornění pro občany
Žádáme občany o kontrolu svých smluv o pronájmu
hrobového místa na místním pohřebišti a pokud
platnost smlouvy končí v měsíci červenci a srpnu
2010, je Vaší povinností, aby jste se dostavili na
Obecní úřad v Medlově a tuto smlouvu o pronájmu
si obnovili !!!

*****
UZAVÍRKY SILNIC z důvodu výstavby kanalizace – konečná úprava povrchu komunikace
• Úplná uzavírka silnice III/4494 v obci Medlov bude v termínu od 21. 6. 2010 do 2. 7. 2010. Objízdná trasa je ze směru od
Benkova na Střelice, Uničov až do Medlova. Objízdná trasa je obousměrná.

POSTŘEHY

+

V lesoparku „Skalky“ byla umístěná nová informační cedule. Uvidíme, jak dlouho tu vydrží než ji
někdo zničí.

-

U cyklostezky směrem na Uničov nějaký poberta zcizil nově zasazené keříky a nějakému nenechavci
se nelíbilo, že mají děti vybudované pěkné dětské hřiště za mateřskou školou, a tak odcizil lavečku.
Neznámé osobě zřejmě doma v květináči chyběly květiny, a tak si je pořídil z truhlíků, které osázeli pracovníci veřejné
zeleně, rozmístěných po obci. Některým jedincům zřejmě vadí, že chceme mít naši obec pěknou.

-

V poslední době se začaly množit případy, kdy nám občané hlásí černé skládky v našich obcích. Upozorňujeme občany, že
toto jednání je nezákonné a že je v průběhu kalendářního roku dvakrát organizován v obci svoz nebezpečného odpadu, tam
je možné zdarma odpad odložit !!!

*****
Radnice vyvěsí vlajku Moravy

-------------------------------Pátý červenec je jedním z
nejdůležitějších
dní
v
kalendáři spojený s dějinami
Moravy.
Coby
státní
svátek
připomíná
odkaz
věrozvěstů
svatých Cyrila a Metoděje, kteří po příchodu
na
Velkou
Moravu
evangelizovali
její
obyvatele. Význam soluňských bratří, těchto
duchovních patronů Moravy, připomněl při
loňské návštěvě Brna i papež Benedikt XVI.
Nepolitické
občanské
sdružení
Moravská
národní obec (MNO) proto přišlo s návrhem,
aby radnice vyvěšovaly vždy 5. července
vlajku Moravy a připomněly tak veřejnosti
bohaté
tradice,
dějiny
a
kulturu
této
historické země.
Účast na prvním ročníku akce schválilo více
než 50 radnic, včetně té vaší. Další postupně
přibývají. Pevně věříme, že vyvěšením vlajky
se podaří posílit především v mladých lidech
vztah k zemi, v níž žijí. Její patroni jsou i

představiteli vzdělanosti. Moravská vlajka by
proto měla být pro veřejnost impulzem k
poznávání historie a přírodních krás Moravy.
Podobu vlajky stanovil již v roce 1848
moravský sněm (tehdejší moravský parlament)
zasedající v Brně. Na zástavě je horní pruh
žlutý a dolní červený. Shodné vlajky mají ale
nyní i některá města. Proto byla ta naše
moravská doplněna již v minulosti o další
tradiční zemský symbol - erb s moravskou
orlicí.
Podrobnosti k akci i s mapou, na níž jsou
zaznamenány obce a města, jež vlajku vyvěsí,
jsou
na
internetových
stránkách
MNO
www.zamoravu.eu. Chci touto cestou poděkovat
představitelům radnic, kteří akci podpořili.
Vám
spolu
s
nimi
přeji,
aby
jste
si
nadcházející nejvýznamnější moravský svátek
hezky užili.
Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci červnu:
Dembická Gertruda
Helekalová Anežka
Kuďousková Jaroslava
Solovská Karla
Dopitová Terezie
Skřivánková Anna
Rusnáková Marie
Kábrtová Marta

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Z. Újezd
Medlov

84
84
83
83
79
79
79
77

let
let
let
let
let
let
let
let

Vrzalová Marie
Chudoba Radomír
Juráš Josef
Pazdera Alois
Hájek Antonín
Majerová Slavomíra
Hüblová Anna
Smyčková Anežka

Medlov
Medlov
Medlov
Z. Újezd
Králová
Medlov
Hlivice
Medlov

Králová
Medlov
Medlov
Medlov
Králová

89
87
87
80
77

let
let
let
let
let

Kalová Ludmila
Majtner Leopold
Hanáková Hana
Pavelka František
Kallerová Anna

Medlov
Medlov
Medlov
Medlov
Medlov

77
75
74
73
73
72
72
70

let
let
let
let
let
let
let
let

Jubilanti v měsíci červenci:
Viktor Gerhard
Bahounková Margareta
Lejsková Božena
Dragounová Jindřiška
Trnka Josef

75
75
71
71
70

let
let
let
let
let

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a životní pohody v naší obci!

Vzpomínka

Dne 12. 7. 2010 vzpomeneme první smutné výročí od tragické nehody na pana Libora Válka.
Zarmoucená rodina

***Placená inzerce č. 9/2010

Řešení digitálního TV vysílání
SATELITY
PRODEJ A MONTÁŽE
Bezplatné české a slovenské programy.
Z jedné paraboly napojíme až 8 TV
Hanes SAT
.

Tel.
776 623 623
SPORT

SPORT
pořádá

v sobotu 19. 6. 2010
8. ročník turnaje v malé kopané

Turnaje se zúčastní mužstva: Meteor Hlivice, SK Králová, Mladé pušky z Medlova, 1.AC Zámecká Úsov,
„U Konrádů team“ Králová, Litovelská 11° Pískov.

Začátek je v 9.00 hod.
Dramatické sportovní zážitky, dobré počasí a bohaté občerstvení jako vždy zajištěny.

Na velikou diváckou návštěvu se těší pořadatelé z METEORU HLIVICE.

*****
V sobotu 31. července 2010
proběhne na hřišti v Králové

pořádá

3. ročník

v sobotu 17. července 2010 od 13:00 hod.
ve sportovním areálu „Na Bahňáku“ v Hlivicích
zábavné odpoledne
pro děti i dospělé

turnaj v kopané hráčů nad 35 let
Začátek turnaje je ve 13:30 hod.
Hrát budou mužstva z Králové, Medlova,
Rýmařova a Hvozdu.

Zajištěno je dobré počasí, velké množství soutěží pro
děti a občerstvení pro děti i dospělé.
Tradiční dětská tombola plná hraček je již přichystána.
Možnost projížďky na koních živých i pod kapotou.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ!

Po celou dobu bude zajištěno bohaté
občerstvení.

Na hojnou diváckou účast se těší pořadatelé
z SK Králová.

*****

KULTURA
Koncert Jaroslava Hutky na hradě Šternberk
V pátek 18. června 2010 vystoupí na hradě Šternberk folkový písničkář a básník Jaroslav Hutka.
Jaroslav Hutka vystoupí na hradě Šternberk se svým písničkovým programem v pátek 18.6.2010.
Představení i s přestávkou trvá cca 2,5 hodiny, koncert odstartuje v 19 hodin a proběhne v prostorách
nádvoří hradu. V případě nepřízně počasí pak v hodovním sále hradu. Těšit se můžete na průřez tvorby
jednoho z předních českých písničkářů.
Vstupné: 100,předprodej: 70,děti do 6 let zdarma

***Placená inzerce č. 10/2010
PEDIKÚRA MARIE POLÁKOVÁ
na zdravotním středisku v Troubelicích
(vchod dětským oddělením)
!!! Pracovní doba dle objednání !!!
Objednávky na telefonu 776 759 534 nebo 731 878 982.
Po domluvě přijedu i k Vám domů!!!
Každou 10.pedikúru lakování nebo masáž zdarma!!
Obec Medlov, IČO 575 666 vydává a rozmnožuje dvou měsíčník Obecní zpravodaj v počtu 600 ks výtisků.
Redakční uzávěrka je 5 dnů před vydáním zpravodaje
Adresa: Obec Medlov, č.p. 194, PSČ 783 91 p. Uničov 3, tel. č. 585 002 506, fax č. 585 031 046
e-mail: obec.medlov@worldonline.cz nebo obec.medlov@volny.cz www.obecmedlov.cz

Příloha 1 ke zpravodaji č.3/2010

JPO V:

Členové výjezdové jednotky se pravidelně proškolují v rámci zásahové činnosti.
Opět byli čerpat vodu ze zatopeného sklepu na č. 99 v Medlově. Také jsme urgovali na HZS
Olomouc neinformovanost členů jednotky při výjezdech v obci.K dnešnímu dni byla provedena
náprava.

SDH:

Jako každý rok jsme dne 9.5. oslavili svátek maminek se všemi rodinnými příslušníky našich
členů na faře. Naši mladí hasiči předvedli rodičům své dovednosti v oblasti sportu, ale také
zarecitovali básně na téma tohoto svátku. Počasí nám přálo, malé občerstvení přišlo vhod a
všichni odcházeli spokojeni.
Tak jako loni i letos proběhl maškarní rej obcí za vydatného deště. Ani to nás nezastavilo a
rozdali jsme pozvánky na Hanácké taškařice všem obyvatelům Medlova. Tímto chceme
poděkovat všem, kteří nás povzbudili a podpořili nás finanční částkou.
Dne 22. 5. 2010 proběhl I. ročník hecařské soutěže Hanácké taškařice aneb hasiči dnes nehasí.
Touto akcí jsou nahrazeny známé Hry bez hranic. Sešlo se 6 družstev z okolních obcí, které
soutěžily mezi sebou v netradičních disciplínách. I naše obec byla zastoupena družstvem
sestaveného z členů našeho sboru. I přes nepřízeň počasí se sešlo velké množství diváků, kteří
podporovali naše závodníky. Medlovské družstvo vybojovalo krásné 3. místo. Probíhaly také
divácké soutěže, ve kterých jsme soupeře převálcovali. V soutěži o nejlepšího žrouta vyhrál
náš borec Alan Švub a v běhu v plaveckých ploutvích vyhrál Laďa Malošík. Večerní déšť
neodradil návštěvníky večerního karnevalu, na kterém hrála skupina Livin a naše hasičská
kapela Eazsy.

SPORT:

Mladí hasiči se zúčastnili těchto soutěží:
Troubelice CTIF –
mladší žáci 11. místo
starší žáci 5. místo
Nová Hradečná –
mladší žáci A – 5. místo
mladší žáci B – 9.místo
starší žáci – 5.místo
Loučany –
starší žáci – ve štafetě dvojic 2. místo, celkově 12. místo
Kolšov –
mladší žáci A – 8.místo z 21 družstev
mladší žáci B – 16. místo
starší žáci – štafeta dvojic 1.místo, celkově 4. místo z 16 družstev
Velký Újezd PLAMEN –
mladší žáci A – 8. místo z celého okresu Olomouc
mladší žáci B – 14.místo
starší žáci – 12. místo
Červenka –
mladší žáci A – 2. místo

Mladí hasiči se zúčastní ještě dvou soutěží před prázdninami a to v Hlubočkách a noční soutěže v Třeštině.
Sportovní sezónu ukončíme 2 denním soustředěním na myslivecké chatě v Zadním Újezdě.
Ženy a muži mají teprve sportovní sezónu před sebou a první soutěží je okrskové kolo, které proběhlo v Nové
Hradečné a ženy skončily na 1. místě a muži na místě 2. v okrsku Uničov. 19. 6. 2010 nás muži i ženy jedou
reprezentovat na okresní soutěž, která letos proběhne v Tršicích.
Na závěr bychom Vás chtěli upozornit na vandaly, kteří nám již delší dobu znepříjemňují naši činnost. Začalo
to vypáčením části vrat do garáže a vysazením zadního skla u našeho auta zvaného Rajče. Cena opravy byla
2.500 Kč. Minulý týden drzost těchto vandalů překročila meze, když nám ze zásahového vozidla ukradli zadní
poznávací značku. Asi jim nedochází, že i oni jednou mohou potřebovat hasiče a že díky jejich vandalství
nebudeme schopni vyjet.
Za SDH Medlov
Vlastimila Švubová a Magdalena Břeňová
12. 7. 2010 to bude rok, co nás navždy tragicky opustil náš nejmilejší kamarád Libor Válek.
Baufi navždy zůstaneš v našich srdcích.
Medlovští hasiči

Hanácké taškařice

Hanácké taškařice

Soutěž Červenka

Velký Újezd

Velký Újezd

které se koná 24.7.2010 začátek ve 14:00 na hřišti TJ Medlov
Na programu jsou soutěže družstev složených nejen z rodin našich hasičů, ale i
družstva z přidružených obcí. Může se přihlásit každý, komu není hasičský sport cizí,
ale i ti, kteří se chtějí pobavit a vyzkoušet si něco nového.
Tyhle soutěže budou prokládány latinsko-americkými tanci, moderními tanci, troškou
hasičské techniky /plošina atd./
Přihlášku naleznete na našich stránkách www.sdhmedlov.websnadno.cz a přihlásit se
můžete do 30.6.2010.
O dobré občerstvení je postaráno.

Večer Vám k tanci zahraje naše hasičská kapela EAZSY a LIVIN
Všichni jste srdečně zváni.

Příloha 2 ke zpravodaji č.3/2010
***Placená inzerce č. 11/2010
ČMSS – spoření s liškou – paní Dáša Tkáčová oznamuje, že obnovuje svoji činnost a to vždy
v úterý od 14:00 do 16:30 hodin v zadním traktu Obecního domu v Medlově (vedle
kadeřnictví paní Šiclové)
Provádí:
uzavírání nových smluv + výpověď
úvěry a jinou poradenskou činnost
***Placená inzerce č. 12/2010

***Placená inzerce č. 13/2010

Srdečně Vás zveme na setkání s námi

v sobotu 26. 6. 2010
od 10,00 do 17,00 hod.
sál Obecního domu v Medlově (nad Pohostinstvím)

AKCE SE KONÁ:
V DOBĚ:
KDE:

Co Vás čeká ???
-

ukázky zdravého, chutného a rychlého vaření
ukázky jak výrazně ušetřit: čas & energii & peníze
ukázky výrobků s výjimečným designem
inspirace do kuchyně

Tupperware - vaření je hračka !!!
Těšíme se na Vaši návštěvu !
Každý host, který nás navštíví a vyplní anketní lístek,
bude zařazen do losování !!!

Distribuční centrum Tupperware Olomouc.

***Placená inzerce č. 14/2010

KOSMETIKA A NEHTOVÉ STUDIO
Ivana Trundová, Troubelice
Salon s letitou tradicí a zárukou kvalitního ošetření oznamuje, že v rámci rozšíření, zkvalitnění služeb a přání
zákazníků bude provozovna kosmetiky, manikúry a nehtové modeláže rozšířena od 15. května 2010 o službu
PEDIKÚRY, včetně parafínu na nohy, masáže nohou, zábalů a PERMANENTNÍHO LAKOVÁNÍ, které se
vyznačuje velmi dobrou stálostí a trvanlivostí zvláště pro nadcházející letní období dovolených.
Zároveň vyhlašujeme velkou akci na měsíce květen a červen, a to zvýhodněné ceny v souvislosti s pedikúrou, či
kosmetickým ošetřením na EPILACI LÝTEK (odstranění chloupků teplým voskem), a to pouze
za
120,- Kč + lakování nohou zdarma!
Dále se společností DERMIC nabízíme tyto služby:
 KAVITACE – odstranění tukových polštářů – liposukce bez injekce, odstranění celulitidy
 FOTOOMLAZENÍ – zmírňuje viditelné známky stárnutí
 FOTODEPILACE – trvalá redukce nežádoucího ochlupení
 FOTOBĚLENÍ ZUBŮ – kosmetické bělení
 NEINVAZIVNÍ MEZOTERAPIE
 RADIOFREKVENCE – tělová, pleťová
 MASÁŽ KOBIDO – novinka – liftingová rituální masáž
Na všechny nabízené služby je lépe se objednat na telefonu 739 662 358 nebo 603 329 523, popřípadě e-mailem
ivatrundova@seznam.cz, nebo osobně přímo na adrese provozovny v Troubelicích, č.p. 15, PSČ 783 83.
Pracovní dobu upravujeme dle přání zákazníků a to pondělí – pátek, vždy od 8.00 do 20.00 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší Kateřina Janíčková a Ivana Trundová – majitelka salonu a odpovědná vedoucí.
Věříme, že našich služeb využijete k Vaší spokojenosti!

***Placená inzerce č. 15/2010

