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OBECNÍ ZPRAVODAJ
1
Náklo - Mezice - Lhota nad Moravou
Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
rozloučili jsme se s rokem 2010 a nyní před sebou máme
rok nový, neopotřebovaný a plný nových příležitostí
a životních událostí. Přeji vám tedy, aby vás potkávali jen ty
krásné a radostné, které vás budou naplňovat pozitivní
energijí a silou překonávat případné kotrmelce, které nám
život přináší.
Co nás tedy čeká v novém roce. Ze strany obecního úřadu
je to postupné zapracování a skloubení všemožných
myšlenek nových zastupitelů s realitou dění v obci. Snažíme
se vyřešit problémy a nedostatky jak v mezilidských vztazích,
tak z pohledu kvality života samotného a samozřejmě
chceme přispět k rozvoji našeho společného domova.
Takovým prvním krokem, který by měl vše nastartovat, je
zmapování situace ve všech částech obce. Některé
informace jsme si zjistili sami, ale ty nejzásadnější by měly
plynout od samotných občanů. Zapojte se, prosím, i Vy,
například vyplněním rozesílaného dotazníku. Zlepšení
komunace vidíme i v možnosti poslat svoje kontaktní údaje
(jméno, adresu, mail a telefonní číslo) na mailovou adresu
obce naklo@volny.cz a nebo formou sms na tel. 603 777 284.
Toto je zároveň moje osobní telefonní číslo, na kterém mne
můžete kontaktovat v případě potřeby projednat něco přímo

se starostou.
Těm, kteří již takto provedli děkujeme. Údaje pečlivě
shromažďujeme a po renovaci webu je zařadíme do
databáze, prostřednictvím které Vás budeme informovat
o aktuálním dění v obci.
Myslíme si, že jenom tím, že budeme problémy řešit
společně, v klidu a bez emocí najdeme správná řešení
situací, které nás obtěžují a trápí. Nesmíme se bát
kompromisů, protože někdy jenom ty dokáží problém vyřešit.
A mohli bychom připomenout i stará moudra - nečiň druhým
to, co se nelíbí tobě, a pokud máš s někým problém, začni ho
řešit u sebe.
Dost ale filozofování :)
Na minulém zastupitelstvu jsem slíbil, že prozradím
cenový rozdíl mezi „novým“ a „starým“ zpravodajem. Cena
původní verze byla 1,60 Kč, u nové pak 2,- Kč za jeden výtisk.
Při nákladu 600 ks cenový rozdíl činí 240,- Kč. Tak co, vrátíme
se k původní variantě?
Dovolte mi ještě jednou popřát vám v novém roce vše
nejlepší a ať se nám tady dobře žije.
Marek Ošťádal, starosta obce Náklo

Co se dělo
Rozsvěcování vánočního stromku v Nákle 2010
Letošní rozsvěcování vánočního stromku probíhalo
v poněkud jiném duchu než v loňském roce. Odehrálo
se na nákelské návsi 3. prosince v 17 hod. Adventní
svátky si šla připomenout spousta příznivců příjemné
vánoční atmosféry, která jistě nechyběla. Přispěl k ní
pestrý program. Hudební produkci si pro vás připravili:
Soukromá hudební škola při ZŠ Náklo, skupina Náklo
Band a Schola Náklo.
Jistě jste si mohli všimnout krásně nazdobeného
a výborně ozvučeného pódia, které celé dopoledne
připravovali žáci základní školy. Funkci zvukařů
zodpovědně a s nasazením zastali Marek Vyroubal
a Ludva Smrček. Dramaturgie celého vystoupení byla
jedinečná, vyslechnout jsme si mohli koledy i jiné
vánoční písně.
Pro zahřátí nám dobře posloužil horký punč pro
dospělé i děti. Prodával se v obřadní síni obecního
úřadu a novinku oproti loňskému roku si pro nás
přichystalo Sdružení rodičů a přátel školy v podobě
venkovního stánku, kde se taktéž prodával punč a čaj
na zahřátí. SDH Mezice pak doplnili sortiment

nabízeného občerstvení o párek v rohlíku a svařáček.
Celá akce se nad očekávání vydařila, i přes mrazivé
počasí zde někteří zůstali až do pozdních večerních
hodin. Organizace celého večera byla bravurně
zvládnuta a všichni se budeme těšit na setkání v příštím
roce!!!
žák IX. třídy K. Turek

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 2/11/2010 ze dne 30. 11. 2010
Usnesení:
1/2/11/2010 ZO bere na vědomí zprávu starosty obce p. Ošťádala o kontrole usnesení z předešlého zastupitelstva č.1/11/2010, kde
nebyly uloženy žádné úkoly starostovi, radě nebo zastupitelstvu.
2/2/11/2010 ZO bere na vědomí zprávu místostarosty obce Ing. Pavla Gnipa o činnosti rady od zastupitelstva 1/11/2010 z období od
13.11.2010 do 30.11.2010.
3/2/11/2010 ZO schvaluje, hlasováním 15 pro - 0 proti - 0 se zdrželo, rozpočtová opatření č.4/1 - 4/13, které přednesl předseda
finančního výboru Lubor Vaca MBA.
4/2/11/2010 ZO schvaluje, hlasováním 14 pro - 0 proti - 1 se zdržel, výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní školy Náklo pro školní
rok 2010-2011 na základě žádosti ředitele školy Mgr. Jiřího Peřinu.
5/2/11/2010 ZO schvaluje, hlasováním 14 pro - 0 proti - 1 se zdržel, návrh Ing. Pavla Gnipa zplnomocnit starostu p. Marka Ošťádala
k zastupování obce ve sdružení MAS Moravská cesta ve stávajícím volebním období.
Rozprava:
připomínky zastupitelů:
1. zvětšit písmo ve zpravodaji - p. Měřil, T:příští zpravodaj
2. náklady na zpravodaj - p.Stejskal, T:příští zpravodaj
3. projednání jednacího řádu rady - platnost stávajícího -p. Utíkal, T:leden 2011
připomínky občanů:
1. doplnění do zpravodaje článek z řad občanů - p. Polívka, T:příští zpravodaj
2. vrátit do zpravodaje rubriku "Jubilea občanů" - p.Doneberk, T:příští zastupitelstvo
3. zprovoznění nové komunikace, kontrola spádu kanalizace povrchové vody, oprava cesty ke hřbitovu, nepořádek na silnici ke
hřbitovu, práce pro nezaměstnané - p. Ošťádal, T:příští zastupitelstvo
4. prověřit opět možnost zavedení přechodů pro chodce - p. Ženožičková, T:příští zastupitelstvo
5. prověřit aktuální stav povrchové kanalizace na opravené cestě na "Jáchymově"- p. Polívka ml., T:březen 2011
6. prověřit způsob stání na cestě na "Jáchymově" - p.Ženožičková, T:příští zastupitelstvo
7. zajištění stavebních dozorů pro probíhající stavby v obci - p.Ženožička, T:příští zastupitelstvo
8. prověřit stav plynového řádu na rekonstruované vozovce - p. Ošťádal, T:příští zastupitelstvo
9. znovu prezentovat občanům plán rekonstrukce vozovky v Nákle - T:příští zastupitelstvo

Informace z obecního úřadu
Strategický plán rozvoje obce Náklo na období 2011 až 2018

Sociálně ekonomická analýza

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vážení spoluobčané,
v minulém týdnu jste obdrželi do svých schránek v obálce anonymní dotazník a vysvětlující leták, kde je popsán
postup, jak dotazník vyplnit a kde jej odevzdat.
V případě, že jste dotazník a vysvětlující leták do své schránky neobdrželi, můžete si jej stáhnout z webových stránek
obce www.naklo.cz nebo si jej můžete vyzvednout na sběrných místech: v Nákle v obchodě Jednota, v Mezicích
v obchodě u Ošťádalů a na Lhotě v hospodě Pod Lipou.
Chtěli bychom na tomto místě zdůraznit důležitost každého vyplněného a odevzdaného dotazníku. Čím více
podnětů, kritických připomínek či vašich názorů ze všech oblastí fungování obce získáme, tím více jich bude obsaženo
v sociálně ekonomické analýze a bude jim věnován patřičný prostor ve strategickém plánu rozvoje obce Náklo na období
2011 až 2018.
Výsledný strategický plán rozvoje obce Náklo na období 2011 až 2018 bude obsahovat konkrétní cíle rozvoje obce na
uvedené období a cesty, které povedou k jejich dosažení.
Pokud potřebujete k vyplnění dotazníku získat nějaké doplňující informace nebo si chcete domluvit osobní
vyzvednutí dotazníku, kontaktujte prosím pana
Petra Vybírala na e-mailu petrvybiral@klikni.cz nebo na telefonu 777 919 379.
Budeme si velice vážit všech vyplněných a vrácených dotazníků. Dotazníky, prosím, odevzdávejte nejpozději do

10.1.2011.
Srdečně děkujeme.
Marek Ošťádal
Starosta obce Náklo

Mgr. Petr Vybíral
koordinátor tvorby strategického plánu

Co se dělo
Zeměpisná soutěž
Od konce září na naší škole probíhala zeměpisná
soutěž, do které se mohly zapojit děti 5.-9. ročníku.
Každý týden v pátek jsem jim zadávala indicie pro
hledání státu,města, řeky nebo jezera, hory nebo pohoří
a místa v naší republice. Na nalezení konkrétních názvů
měli žáci týden. Bylo to jako šifrovat tajnou zprávu. Mohli
hledat v encyklopediích, na internetu, mohli pátrat sami
nebo zapojit sourozence, rodiče, prarodiče. Zkrátka
celou rodinu. A to byl i účel. Spolupráce mezi členy
rodiny-děti se něco naučily, rodiče zopakovali, prarodiče
připomněli. Byli ale všichni natolik dobří, že ještě do
sedmého kola sahalo šest kandidátů na vítězství, takže
musely rozhodnou poslední otázky, které jsem hledala v
knihách a ve vlastních znalostech a ne na internetu.
Celkem se zúčastnilo 19 dětí,ale vítěz může být jen
jeden:
1. místo - Petr Spurný 5. třída
2. místo - Petra Vybíralová 5. třída
3. místo - Michaela Večeřová 5. třída

Mikulášská nadílka ve škole
V pátek 3. 12. 2010 navštívil ZŠ Náklo
Mikuláš s anděly a čerty. I když měli
některé zlobivější děti ( i učitelé)
opravdu nahnáno, vše dobře
dopadlo.
Žáci 9. třídy ráno nachystali
tělocvičnu a donesli čokoládové
Mikuláše, anděly i čerty . Po tomto
zhruba hodinovém chystání se šlo
sedm žáků převléci do kostýmů
Mikuláše, andělů, čertů a čertic.
Ostatní žáci chystali tělocvičnu, aby
vše mohlo začít.
Na začátku třetí vyučovací hodiny
vyslal Mikuláš svého posla pro první
třídu. Jelikož byli všichni prvnáčci
hodní, dal Mikuláš příkaz čertům, ať
se chovají hodně a mile. Prvnáčci byli
na Mikuláše připraveni, a tak mu
zazpívali skvěle nacvičenou písničku.

Vánoční trhy 2010
V pátek 10. 12. 2010 se
v nákelské Základní škole konaly již
čtvrté Vánoční trhy. Akce byla
zahájena v 16 hodin, ale tělocvična
plná krásných výrobků našich dětí se
začala plnit zájemci již o něco dříve.
Bylo opravdu z čeho vybírat. Ti, kteří
si raději vyrobí něco sami, mohli své
šikovné ruce uplatnit ve vánoční dílně
a vytvořit si například svícen nebo
náušnice.
Žáci i učitelé připravili celou školu
ve vánočním duchu – vyzdobili třídy
i chodby, připravili občerstvení,
doplnili atmosféru vánočními
koledami.

Ostatní účastníci podle tříd a abecedy:
5. tř.- E.Hanáková, T.Ošťádalová
6. tř.- L.Dostálová, M.Haninová, T.Zdařil
7. tř.- J.Brokeš, J.David, M.Hořejš
8. tř.- B.Grac, Z.Havlíčková, K.Haninová,
G.Polívková, O.Soška, L.Večeřová
9. tř.- N.Gottfriedová, Z.Plachý
Všem účastníkům soutěže patří pochvala za snahu
i radost ze hry. Ta radost však je oboustranná.
Otázky a odpovědi jsou na stránkách
www.zsnaklo.cz, kde si svoje znalosti i vyhledávací
schopnosti můžete vyzkoušet i vy.

Po zpěvu jim dali andílci čokoládové
odměny. Takto to probíhalo skoro
u všech tříd. Jedinou výjimkou byla
7. třída. Někteří žáci této třídy byli tak
neukáznění a neposední, až se
Mikuláš nazlobil a na všechny poslal
č e r t y. Č e r t i o d v e d l i v š e c h n y
neposedné žáky do pekla.
Po tom, co si Mikuláš se svou
delegací našel všechny žáky
a žákyně, kteří byli ve škole, zavítal
i k panu řediteli. Pan ředitel hodný
nebyl, a tak musel pro odměnu něco
udělat. Čerti byli na pana ředitele
úplně nažhavení, a když jim Mikuláš
dal příkaz, aby si vymysleli nějaký
úkol, který má pan ředitel udělat, byli
radostí bez sebe. Úkolem bylo
zvládnout dvacet kliků, ty však museli
dělat i čerti. Zadanou úlohu splnil pan
ředitel
bez problémů, přednesl

Nejen pro milovníky zvířat byl
venku připravený živý Betlém, který
ztvárnili žáci VIII. třídy spolu
s poníkem, oslíkem, kozami, králíčky
i holoubky. U Betléma nám naši
nejmenší předvedli krásné
vystoupení Cesta do Betléma
a žákyně G. Polívková pobavila
vystoupením se svým poníkem
Ferdou.
Hudební zážitek zajistili žáci
hudební školy VIVA-LA-MUSICA,
která pořádala den otevřených dveří.
Plánované vypouštění lampiónků
splněných přání se bohužel kvůli
silnému větru neuskutečnilo. Tento
zážitek vám vynahradíme na školní
olympiádě.

Marie Roglová

Mikuláši krásnou básničku a dostal za
odměnu čokoládového čertíka.
Mikuláš, čerti i andělé byli pochváleni
od učitelského sboru.
za IX. třídu Z. Plachý, L. Kauer, N.
Gottfriedová

Doufáme, že jsme vás letos
příjemně pobavili, potěšili a vánočně
naladili. Budeme se na vás těšit opět
příští rok!
Všichni ze ZŠ a MŠ Náklo

Co se dělo
Zpráva Senior klubu
Senior klub Náklo, ČČK a obec Náklo uspořádali dne 5.
prosince 2010 v pořadí již třetí „Nákelský košt slivovice a
výstavu vánočních perníčků“. Tato akce se dle názoru
občanů opět vydařila. Vzorky slivovice byly hodnoceny
laickou porotou, sešlo se celkem od občanů 18 vzorků.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla špatná úroda
ovoce, hodnocení nebylo jednoduché, neboť pálenky
pocházely z předešlých let a většina z nich byla velmi
kvalitní.
Výstava perníčků se těšila velkému obdivu
a hospodyňky mohly načerpat inspiraci do dalších let.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří tuto
akci organizovali, tak i všem, kteří přispěli svými
perníkovými i pálenkovými vzorky.
Dne 15. 12. 2010 se uskutečnil vánoční koncert
vánočních písní a koled v sokolovně v Nákle. Svůj vánoční

program představila dechová hudba Nákelanka a slovem
provázela paní Marie Nováková. Návštěvníci sice
nezaplnili všechna místa v sokolovně, ale i přesto byl
koncert velmi vydařený. Občané se přišli pobavit a tím si
alespoň na chvíli odpočinout od předvánočního shonu.
Pro zahřátí se prodával dobrý vánoční punč.
Senior klub Náklo přeje všem občanům radostné
vánoce a hlavně hodně zdraví v nadcháze jícím roce 2011.
Za Senior klub Náklo Karel Široký

Co se chystá
Občanské sdružení rodičů při ZŠ v Nákle Vás zve na

Společenský ples
v pátek 14. Ledna 2011
ve 20:00 hodin v sále sokolovny.
K tanci a poslechu hraje skupina "REMAZURA".
Zlatým hřebem večera budou "HVĚZDNÉ DUETY"
v podání učitelů a žáků ZŠ
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zvou pořadatelé

Dne 21.1.2011 v 18.hodin
pořádá ZŠ Náklo již třetí
besedu o cestování
aneb Moje zkušenosti z cest
z Nákla na Kubu a zpět.
Povídat bude pan Jan Krejčí.
Srdečně zveme všechny
spoluobčany.

4. FARNÍ PLES
KDY: sobota 29. ledna 2011 od 20.00 h
KDE: obecní sál ve Střeni
HRAJE: Hudební skupina „Halogen“ a dechová hudba „Nákelanka“.
Doprava tam a zpět bude zdarma zajištěna autobusem.
Přijďte si zatančit při dobré hudbě, posedět s přáteli,
pobavit se, popovídat a pochutnat si na něčem dobrém.
Vstup pouze ve společenském obleku.
Vstupné: 50,- Kč

Římskokatolické farnosti
NÁKLO, PŇOVICE, SKRBEŇ

Autobus na ples: Skrbeň (od kostela) 18.30, Příkazy (křižovatka u benzínky) 18.40, Příkazy (hasičská zbrojnice) 18.45, Unčovice
(u kapličky) 18.55, Mezice (u kapličky) 19.00, Náklo (hostinec u Gajů) 19.05, Náklo (u pošty) 19.07, Lhota n. Moravou
(u hospody), 19.10 Strukov (u hospody) 19.25, Křižovatka u Zádruhy 19.27, Pňovice (u pošty) 19.30.
Autobusy zpět: první přibližně ve 23.30 h a druhý po skončení plesu.

Naši novíobčá nci :)
Dne 19. 12. 2010 proběhlo v prostorách obřadní místnosti
obecního úřadu vítání nových občánků do naší obce. Bylo nám
nesmírným potěšením seznámení s Anežkou Rosskohlovou,
Nelinkou Lounovou a Tomáškem Kvapilem.
Maličkým přejeme hodně zdraví, štěstí, radostných okamžiků
a především láskyplnou rodinu, která je ochrání od všeho
špatného, co s sebou život přináší.

Anežka

Nelinka

Tomášek

Naše spolky
ROK 2010 V SDH MEZICE
Máme za sebou rok 2010, což si zaslouží krátké shrnutí činnosti našeho sboru. Během roku reprezentovala náš sbor čtyři
soutěžní družstva: družstvo mužů, dvě družstva žen a družstvo mladých hasičů. Družstva nás reprezentovala 29. května na
okrskové soutěži v Rozvadovicích. Ženy se umístily na 1. místě, muži na 2. místě a žáci předvedli ukázkové útoky mimo
soutěž. Družstva mužů a žen se účastnila 18. září Netradiční hasičské soutěže v Bělkovicích a 25. září noční pohárové
soutěže v Nasobůrkách, kde se družstvo žen umístilo na 2. místě. Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo soutěží Okresní ligy
v Mezicích (11. místo) a v Bělkovicích (13. místo). V Branném závodě ve Vilémově dne 9. října se mladí hasiči umístili na
pěkném 18. místě.
Sportovní činnost není jedinou aktivitou našeho sboru. Naší členové se podíleli při pořádání kulturních, společenských
a sportovních akcí: 5. února - Hasičský ples, 30. dubna - Slet čarodějnic, 5. června -– technické zabezpečení akce Recesfest,
6. června – technické zabezpečení dětského dne, 2. července – prázdninová diskotéka, 4. července – taneční zábava,
15. srpna - divadelní představení, 20.-22. srpna – návštěva spřáteleného SDH v Perninku, 28. srpna - dětský den
a prázdninová diskotéka, 9. října – pochod slováckými vinohrady, 27. října – Mezecky dochařeni, 20. listopadu - zabijačka,
28. listopadu – rozsvícení kapličky v Mezicích, 3. prosince – zajištění prodejního stánku při rozsvěcování vánočního stromu
v Nákle, 5. prosince – Mikulášská nadílka, 9. prosince – exkurze u HZS v Olomouci. Nelze též opomenout množství
brigádnických hodin odpracovaných členy sboru při údržbě sportovního areálu v Mezicích.
Realizace uvedených akcí se neobejde bez podpory širší veřejnosti a našich sponzorů. Naši sponzoři jsou: AUTO HÉGR
ŠTEMBERK, AUTODOPRAVA MRTÝNEK JIŘÍ MEZICE, BARBORA OTRUBOVÁ, BERAN PETR MEZICE, CEMEX SAND
s.r.o, CUKRÁŘSKÁ VÝROBA PAPICOVÁ SVATAVA MEZICE, DALKIA ČR a.s., DAVID FIŠARA MEZICE, DPP POLÍVKA
NÁKLO, FGP STUDIO, HAMÉ s.r.o, HANAFREENET PŘÍKAZY, HASIČSKÁ TECHNIKA KRYL OLOMOUC, HELENA
HANÁKOVÁ MEZICE, HOSPODA U KAMÍNKŮ MEZICE, HOSTINEC U GAJŮ NÁKLO, HOSTINEC U KAPLIČKY, JEMČA
a.s., JOKVA OLOMOUC a.s., KADEŘNICTVÍ VACOVA MALVÍNA NÁKLO, KLEMPIŘSTVÍ PETRSKOVKY DAVID
UNČOVICE, KLEMPIŘSTVÍ SKLENÁŘ ROSTISLAV UNČOVICE, KOS o.s., MALÍŘSTVÍ NATĚČSTVÍ OTRUBA
FRANTIŠEK NÁMĚŠŤ, OBEC NÁKLO, ODDÍL MALÉ KOPANÉ, OVOCE-ZELENINA ŠKRABALOVÁ HANA PŘIKAZY,
OVOCNÁ ŠKOLKA MEZICE ŠPUNDA OLDŘICH, PAP OIL - KOSTOLANSKÝ FR., PIVOVAR LITOVEL, PNEUSERVIS
OPÍCHAL LITOVEL, POTRAVINY U FRANTIŠKA, POTRAVINY V ZATÁČCE ŠPERLICHOVA DANA UNČOVICE,
PROVÁDĚNÍ STAVEB SMRČEK LUDVÍK UNČOVICE, RADIO HANÁ OLOMOUC, REFLEXNI TERAPIE SMETÁKOVÁ
RADKA MEZICE, RODINNÉ CENTRUM HOUSÁTKO MEZICE, SDH MEZICE, SK SIGMA OLOMOUC, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ
OŠŤÁDALOVÁ IVA MEZICE, STAVEBNÍ PRÁCE KAOME KAREL OŠŤÁDAL MEZICE, STOLÁŘSKÉ PRÁCE HUBÁČEK
STANISLAV UNČOVICE, STRACENÉ RÁJ, SYRÁRNA ORRERO a.s., URBÁNKOVÁ VILMA, VACOVI NÁKLO, VAŇKOVI
MEZICE, VODO-TOPO-PLYN ŠPIČKA VLASTIMIL MEZICE, VÝROBA SÁČKŮ BENEŠ FRANTA UNČOVICE,
ZÁMEČNICKÉ PRÁCE HUDEČEK STANISLAV MEZICE, ZÁMEČNICKÉ PRÁCE UTÍKAL TOMÁŠ MEZICE, ZEMĚDĚLSKÉ
DRUŽSTVO UNČOVICE.
Touto cestou děkujeme našim sponzorům za finanční a věcné dary. Děkujeme také všem, kteří nás podporovali
a pomáhali nám při naší celoroční činnosti. Děkujeme všem našim soutěžním týmům za reprezentaci našeho sboru
a v neposlední řadě jejich vedoucím za obětavost a obdivuhodnou trpělivost.
Petr Hrachovina, SDH Mezice

Informace občanům
Čištění a údržba komínů
Upozorňujeme občany na nutnost provádění
pravidelných prohlídek a čištění komínů. Špatně
udržovaný komín může být nejen příčinou požáru, ale
může způsobit i otravu obyvatel objektu jedovatým
oxidem uhelnatým. Pamatujte, že čas a finanční
prostředky věnované dodržování pravidel bezpečného

nakládání s topidly a komíny se Vám mnohokrát vyplatí.
Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví Vaše i Vašich
dětí a zabezpečí Váš majetek před požáry. Četnost kontrol
a čištění komínů určuje nové nařízení vlády č. 91/2010 o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Zde je částečný výňatek.

ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ
CESTY

KONTROLA
SPALINOVÉ CESTY

VÝBĚR PEVNÝCH (TUHÝCH)
ZNEČIŠŤUJÍCÍCH ČÁSTÍ
A KONDENZÁTU

na plynné palivo

1x za rok

1x za rok

1x za rok

na kapalné palivo

3x za rok

1x za rok

1x za rok

na tuhá paliva (sezónní provoz)

2x za rok

1x za rok

1x za rok

KOMÍN OD SPOTŘEBIČE do
50 kW

Reklama

