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Uchráníme Váš dům proti vlhkosti!
Trápí Vás vlhké zdi v domě a hledáte jednoduché a trvalé řešení?

Opadává omítka? V místnostech je 
cítit nepříjemný zápach ztuchliny? 
Objevují se plísně?

Vzniklé plísně se negativně podepi-
sují na Vašem zdraví. Jsou příčinou 
častějších onemocnění dýchacích 
cest, zejména u osob starších a dětí. 
Tento problém je vždy třeba řešit, 
protože způsobuje řadu na sebe 
navazujících problémů. Netrpí však 
jen zdraví lidí. Vlhkost zvyšuje účty 
za vytápění až o 20 %.

VHODNÉ ŘEŠENÍ
Mnoho řešení jen částečně a na 
nějaký čas zakrývá  vzniklý nevyho-
vující stav. Klasický způsob, jako je 
podřezání zdi a následovné zasunutí 
izolační fólie, je velmi problematicky 
proveditelný ve sklepních prosto-
rách. Také hrozí narušení statiky 
domu. 

HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA
Existuje však řešení, které nabízí de-
fi nitivní odstranění vlhkosti. Jedná 
se o aplikaci dodatečné horizontální 
izolační vrstvy, a to pomocí tlakové 
injektáže speciálním roztokem, kte-
rý zabrání dalšímu vzlínání vlhkosti 
směrem nahoru. Ta vytvoří zábranu 
proti vlhkosti i ve staré stavbě.

Jako výhody této techniky 
uvádíme následující:
• Tato vrstva zabrání další zavlh-

čování zdi odspodu (kapilární 
vzlínání).

• Metoda injektáže zdiva vyřeší 
problém vlhkého zdiva.

• Představuje rychlý a moderní 
způsob dodatečné izolace zdi.

• Používaná německá chemie 
WEBAC je bez rozpouštědel, 
ekologicky nezávadná.

Náš tým je připraven Vám pomoci 
s řešením problému s vlhkostí. Náš 
technik k Vám přijede, provede 
patřičná měření vlhkostních map 
a navrhne vhodné řešení, včetně 
cenové nabídky.

To vše nezávazně a zdarma!!!
Prosím volejte, pište. 
Jsme připraveni Vám pomoct.

fa WOJOCZEK s. r. o.
e-mail: ajesucho@seznam.cz     
www.ajesucho.cz
tel.: 608 772 213

Čepení nevěsty v Národním

PRAHA�Národopisné muzeum Národ-
ního muzea v Praze pořádá cyklickou 
prezentaci jednotlivých folklorních re-
gionů Čech, Moravy a Slezska. Na řadu 
přišlo i Těšínsko, a tak tato prestižní 
instituce pozvala na 8. dubna do Leto-
hrádku Kinských, kde sídlí, náš folklor-
ní soubor Oldrzychowice, který zaujal 
početné publikum skvělým provedením 

točivých tanců z Jablunkovska, fi gu-
rálních ze středního Těšínska, dále pak 
tanců řemeslnických i tanečních her. 
Raritou byla ukázka čepení nevěsty 
s tancem „bioły”, který patří k unikát-
ním projevům svatebního obřadu. Pro-
gram byl přijat velkým potleskem a sou-
bor musel přidat další těšínské tance. 
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KRÁTCE
Bazar pro dobrou věc
TŘINEC�Třetí ročník Dobročinného 
bazaru dámského oblečení se chystá 
na konec dubna v Třinci. Konat se bude 
v sálu restaurace Flamingo na Sta-
roměstské ulici 278 v Třinci, a to 25. 
dubna (14-19 hodin), 26. dubna (10-19 
hodin) a 27. dubna (9-13 hodin). „Vý-
těžek z akce obdrží spolek Nikdy nejsi 
sám, který pomáhá zdravotně postiže-
ným dětem na Třinecku,“ řekla za orga-
nizátory akce Renata Czaderová.  (SED)

Po dvacáté třetí se 
poběží Hrádkem
HRÁDEK�Příznivcům přespolních 
běhů se už pomalu blíží klání nazvané 
Běh Hrádkem. Závody s mezinárod-
ní účastí ve 23 kategoriích se budou 
konat 22. dubna. Startuje se od 9 hodin 
jako obvykle u Domu PZKO. Loni padl 
účastnický rekord, do cíle doběhlo 487 
běžců. Rovněž letos obec srdečně zve 
závodníky i diváky a tvrdí, že objednala 
výborné počasí.  (JAG)

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY. V  Zá-
kladní škole Kaštanová v Třinci se 
6. dubna konaly Velikonoční díl-
ničky. Zdobili jsme vajíčka vos-
kem, pletli srdíčka, zdobili perníky. 
U perníků stáli kuchtíci a ukazova-
li, jak se zdobí. V  družině byly 
sportovní hry. A  někde se pletla 
pomlázka. Hodně výrobků se taky 
prodávalo, třeba keramika. Když 
jste si chtěli vyrobit kytku, museli 
jste si nějaké kytky natrhat. Když 
jsem šla ven já, začalo pršet. Díl-
ničky byly super, protože se 
v  areá lu školy dalo dělat hodně 
věcí. Velikonoce budou zase další 
rok. Musím si ještě dlouho počkat, 
než zase budou dílničky. 
 ADÉLA HÝBLOVÁ
 FOTO | ZŠ KAŠTANOVÁ

Jarmark voněl Velikonocemi
TŘINEC�Náměstí Svobody v Třin-
ci zaplnil minulé úterý tradiční 
Velikonoční jarmark. Na příchozí 
čekaly stánky s velikonočními 
dekoracemi, perníčky, pomláz-
kami či tradičními dobrotami. 

Příjemnou jarmareční atmosféru 
doplnil bohatý kulturní program, kte-
rým provázela třinecká rodačka Mi-
chaela Dolinová. Během odpoledne 
Třinečany pozdravila i starostka města 
Věra Palkovská, která zároveň vyhlási-
la vítěze velikonoční soutěže „Básnič-
ka s obrázkem“ a přítomným dětem 
rozdávala sladké dobroty.

Nejmenší děti potěšilo historické 
ruské kolo i grunt se zvířátky, kde byly 
v ohrádce k vidění kozy, ovce či husy. 
Nechyběly ani tvořivé dílničky pro děti. 
Jarmark zakončila svým hudebním vy-
stoupením kapela Šajtar. 
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