Dobrý den,
chtěl bych vám nabídnout mé služby v oblasti očisty pomníků padlých, kamenných (žulových,
pískovcových) křížů a různých sakrálních staveb, včetně čištění střech, podezdívek, schodišť,
fasád a dlažeb. Dále pak obnovu písma zlatem, stříbrem nebo různé barvení dle přání.
Tuto činnost, na niž mám řádné živnostenské oprávnění, provádím již 22 let a to po velké části
naší republiky. Za tuto dobu jsem vyčistil ke vší spokojenosti celou řadu pomníků, křížů, hrobů,
zvoniček a jiných staveb.
Od roku 2016 provádím očistu kontejnerů na tříděný odpad s cenou cca 300,-Kč za kus.
Očista se provádí speciální chemikálií na odstranění šedých nánosů prachu, mechů a lišejníků a
po-té vysokotlakým vodním paprskem o tlaku 250 barů s průtokem 1300 l/hod. Obnova písma se
provádí plátkovým zlatem (23,75 kar), stříbrem, nebo hliníkem. Dále písmo podle přání i černím.
A cena očisty?






Kříž – výška cca 3m. cena cca 2000,-Kč.
Menší křížky cca 500,-Kč.
Zvoničky – výška 4 -5m. cena cca 4000,-Kč
Pomníky padlých a ostatní dle eventuálních fotografií zaslaných na mou emailovou
adresu (většinou od 500 do 3000,-Kč).
Obnova litinových křížů (očista kamene, litiny + nátěr základ a vrchní + zlacení nebo
stříbření Krista + deska s nápisem) cena cca 3600,- až 7000,-Kč.

Nejsem plátce DPH. V ceně je již započteno jízdné..
Foto mé práce pro obce na http://hroby.kvalitne.cz
Věřím, že když si vyberete mě Petra Vnuka tak Vás v této oblasti služeb nezklamu.
S pozdravem
Petr Vnuk
tel.: 604 873 466
E-mail: petr.vnuk@gmail.com

Jako příklad uvádím některé realizace objednávek obecních či městských úřadů ve Vašem
regionu.
Zrealizované zakázky pro obce a města Jihočeského kraje rok 2016, 2017, 2018.
ROK 2016













MĚSTYS MALŠICE – očista křížů a pomníků padlým.
OU DRÁCHOV – očista a obnova pomníku M.J.H.v obci, očista svozových kontejnerů.
OU PONĚDRAŽ – očista a obnova litinových křížů v obci a katastru obce.
OU NOVÁ VES – obnova litinového kříže, očista a obnova písma (zlato) na pomníku
padlým.
OU NEDABYLE – očista a obnova písma (zlato) na pomníku padlým.
OU BOŠICE – očista kamenných křížů v katastru obce + obnova litiny.
OU KRATOŠICE - očista a obnova litinového kříže u kapličky.
OU DUBIČNÉ – očista a obnova písma (černě) na pomníku padlým, očista zámkové
dlažby v místním parku.
OU NEPLACHOV – očista a obnova písma (stříbro) na pomníku padlým, očista a
obnova litinového kříže.
OU SOBĚŠICE – očista a obnova písma (zlato) na pomníku padlým.
OU KRAJNÍČKO – očista a obnova litinových křížů v katastru obce, očista kamenného
kříže a obnova litinového Krista.
OU KAMBERK – očista pomníku padlým.

ROK 2017














OU CHYŠKY – očista a obnova litinového kříže (stříbro) v místní části Květuš.
OU TUČAPY – očista a obnova písma a litiny (stříbro) na kříži v místní části Brandlín.
OU ROSEČ – očista a obnova písma na pomníku padlým (zlato), očista a impregnace
sochy v obci.
OU POLŠTĚ – očista kamene, impregnace, obnova litiny (stříbrem) na kříži v obci.
OU HATÍN – očista a impregnace 2x sochy + pomník v místních lesích.
OU SVATÝ JAN NAD MALŠÍ – očista kamenných křížů v katastru obce, obnova písma
na pomníku (černě).
MĚSTYS MALŠICE – očista kamenného kříže v Maršově.
OU BOŠICE – očista 2x eternitových střech (hasičská zbrojnice, místní kaplička).
OU ZHOŘ U TÁBORA – očista kamenného kříže na místním hřbitově.
OU LOČENICE – očista a obnova písma na pomníku padlým, očista 2x kamenné kříže v
obci.
OU KOSTELEC NAD VLTAVOU – očista kamene (Božích muk) a kamenného kříže v
obci.
MĚSTO STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU – očista kamenné sochy (sv. Jan Nepomucký) a
obnova písma (zlato + stín) na pamětní desce na budově MÚ.
OU VŠEMYSLICE – očista a obnova písma na pomníku padlým (zlato) v místní části
Bohutice).



OU ZHOŘ – očista kamene, obnova písma, obnova litiny a kamenných křížích v katastru
obce Zhoř.

ROK 2018

















OU HORNÍ KNĚŽEKLADY – očista zámkové dlažby u autobusové zastávky.
OU ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ – očista kamene pod křížem.
OU VLASTEC – očista, obnova písma (černě) a impregnace pomníku padlým.
OU HODĚTÍN – očista a impregnace pomníku padlým. Očista kamene pod křížem.
Očista 16x odpadních kontejnerů v obci a místních částech.
OU BUDEČ – očista, impregnace a obnova písma (černě) na pomníku padlým.
Očista, impregnace a obnova písma na kamenných křížích v obci a v místních částech
obce.
OU KRASELOV – očista a obnova písma (zlatem) na pomníku padlým.
OU RAŽICE – očista a impregnace pomníku padlým v Dražicích a ve Štěticích.
Očista pomníku k výročí obce a očista kamene pod křížem.
LESY Č.R. České Budějovice – očista sakrálních staveb (kříže, Boží muka) v katastru
lesní správy Vyšší Brod.
OU NOVÁ VES u CHÝNOVA – očista odpadních kontejnerů v obci.
OU ŠEBÍŘOV – očista, obnova písma, obnova litiny na pomníku padlým v místní části
Záříčí.
MĚSTYS KŘEMŽE – očista, impregnace, obnova litiny a písma na kamenném kříži v
místní části Chlumeček.
OU NOVÁ VES u ČESKÝCH BUDĚJOVIC – očista, obnova litiny a písma na kameni
kříže v obci.
OU DRAHOV – očista pomníku padlým. Očista a obnova litiny na kamenném kříži u
míst. hřbitova.
OU CHYŠKY – očista kříže, sloupů a schodiště u zrekonstruované kapličky
vHněvanicích.

