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Slovo StaroSty
Informace ze ZŠ Brodek u Přerova 

Vážení spoluobčané,
na základě žádostí jednotlivých spolků, klubů a organiza-
cí, předložených v průběhu listopadu 2011, schválila Rada 
městyse dotace do 20.000,- Kč a u vyšších dotací Zastupi-
telstvo městyse rozhodlo o přidělení dotací. Z požadova-
ných 845.000,- Kč doporučila Rada městyse uvolnit pouze 
295.000,- Kč. Na doporučení Finančního výboru schváli-
lo Zastupitelstvo městyse Brodek u Přerova dotace na rok 
2012 ve výši 360.000 Kč v následujícím členění:

FK Brodek u Přerova 80.000,- Kč
TJ. Sokol Brodek 80.000,- Kč
TJ Sokol Luková 15.000,- Kč
Římskokat. farnost 50.000,- Kč
Hasičský sbor Luková 10.000,- Kč
Junák Brodek 50.000,- Kč
SRPŠ 0

Divadelní soubor 20.000,- Kč
Hasiči Brodek Dotace Olom.kraj
MO ČRS 15.000,- Kč
Klub seniorů 10.000,- Kč
Mažoretky Gina 10.000,- Kč
AD Cyklo Dedek 10.000,- Kč
Florbalový klub FBK 10.000,- Kč

Kromě schválení dotací spolkům rozhodlo Zastupitelstvo o 
snížení mzdových prostředků na platy všech zaměstnanců 
městyse o 200.000,- Kč. Platy starosty a místostarosty byly 
sníženy začátkem roku o 5%.

Hospodaření městyse
Pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje byla 
provedena kontrola hospodaření jednak městyse Brodek 
u Přerova, tak i mikroregionu Dolek, jehož sídlo je také 
v Brodku u Přerova. Oba dílčí audity za účetní období roku 
01-11/2011 proběhly bez zjištění jakýchkoliv závad. Ten-
to výsledek je zvláště potěšitelný v době zavádění různých 
změn v účetnictví městyse. Od 1.1.2010 jsou zavedena nová 
účetní pravidla, která se za pochodu mění a dopracovávají.
Rovněž z Krajského úřadu Olomouckého kraje byla pro-
vedena kontrola za 10-ti leté období na evidenci obyvatel, 
občanských průkazů, cestovních dokladů, vidimace a lega-
lizace. Kontrola proběhla bez jakýchkoliv závad.
Za tři roky po realizaci akce Cyklistická stezka Brodek 
u Přerova byla provedena hloubková kontrola ze SFDI. 
Týkala se kontroly projektu, výběrového řízení, realizace, 
dokumentace, technického dozoru investora, financování, 
kontroly rozměrů, propagace a péče o vybudované zaříze-
ní. Kontrola proběhla bez zajištění jakýchkoliv závad.

Dokončené investice
V dokumentu s názvem “Akční plán rozvoje městyse na 
rok 2011“ byly stanoveny následující úkoly: Kanalizaci 
a ČOV, zateplení MŠ Brodek, výměna oken na 1. st. ZŠ 
Brodek u Přerova, biokoridor BK 18/34 na kopci Stráž  

a nový územní plán naše městyse.  
Zateplení fasády MŠ Brodek u Přerova, popisované v mi-
nulé zpravodaji bylo dokončeno k 11.11.2011, tj. ještě před 
příchodem mrazíků. Uskutečnila se rovněž kontrola ze 
SFŽP, která je nezbytná pro uvolnění finančních prostřed-
ků. Očekáváme uvolnění finančních prostředků začátkem 
února 2012.
Druhou dokončenou akcí je vysázení rozsáhlého biokori-
doru BK 13/34 na kopci Stráž, který byl rovněž zkontrolo-
ván pracovnicí SFŽP. Z dalších záměrů byla vypracována 
projektová dokumentace budoucí akce: Cyklistická stezka 
Luková – Rokytnice. Proběhla další postupná obnova ve-
řejného osvětlení. 

Výměna oken v knihovně
Poslední investicí v roce 2011 je výměna oken v Masary-
kově knihovně Brodek u Přerova. Akci, která byla zahájena 
dne 12.12.2011 a během týdne byla vyměněna stará dře-
věná okna za plastová, předcházela mnohem delší diskuse. 
Padala známá slova jako: zastavit akci, prodiskutovat tvar 
oken a zpracovat architektonický návrh. Naše knihovna je 
pěkná, ale značně zchátralá a není chráněnou památkou. 
Otálení nebylo na místě. Jsem rád, že nakonec zvítězil 
zdravý rozum a členové rady městyse dosáhli konsenzu na 
tvar plastových oken. Touto úpravou se zlepší nejen vzhled, 
zlepšíme tepelnou pohodu v místnostech a hlavně uspo-
říme za topení. Další dva roky budeme investovat jen do 
kanalizace. 

Kanalizace a ČOV
Na akci „Kanalizace a ČOV Brodek u Přerova a místní 
část Luková“ byly minulý měsíc vybrány dvě firmy, kte-
ré zajistí výběrová řízení na poskytovatele bankovního 
úvěru a koncesní řízení na provozovatele nové kanali-
zace. Je vybrána banka, která poskytne úvěr a několik 
znalců připravuje znalecké posudky nemovitostí urče-
ných k zástavě SFŽP za poskytnutí nízkoúročené půjčky. 
Již od září probíhá dvoukolové výběrové řízení na do-
davatele. K prokázání kvalifikace se přihlásilo 26 firem  
a do užšího výběru postoupilo deset firem. Do konce roku 
2011 proběhne výběr dodavatele. Doufám, že hodnotící 
komise bude mít šťastnou ruku. Děláme potřebné kro-
ky, aby veškeré náležitosti byly připraveny včas k podpisu 
smlouvy s Fondem. Při jednání se SFŽP jsme se muse-
li zavázat termíny budoucí realizace – zahájení 15.3.2012  
a termín dokončení 30.9.2014. 

Vážení občané,
přeji Vám jménem svým a jménem všech zastupitelů 
městyse spokojené, láskou a porozuměním naplněné vá-
noční svátky a v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí  
a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Přijďte společně oslavit konec starého roku a vstup do no-
vého roku ke zvonkohře.

   Ing. Jan Beneš
starosta městyse
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ÚŘaD MĚStySE INForMUJE

V letošním roce městys Brodek u Přerova dokončil 
systém ukládání, shromážďování a likvidaci odpadů 
s návazností na tyto kolektivní systémy: EKO KOM – 
sběr obalového materiálu / papír, plast, sklo, tetrapak 
/, ASEKOL – zpětný odběr elektrozařízení / televize, 
monitory a drobná elektronika, ELEKTROWIN – 
zpětný odběr elektrospotřebičů / chladničky, pračky, 
vysapače a další drobné spotřebiče /, EKOLAMP – 
zpětný odběr osvětlovacích zařízení / zářivky, výboj-
ky, světelné zdroje s LED diodami /.
Uzavřením smluv s těmito kolektivními systémy, 
městys získá finanční bonus v návaznosti na výtěž-
nost na obyvatele městyse. Za období leden až září 
2011 jsme přijali finanční bonus ve výši 185 211,- Kč 
a to díky dobrému třídění odpadů obyvatel městyse. 
Doposud celkové náklady na likvidaci odpadů za de-
set měsíců letošního roku jsou ve výši 1 184 018,- Kč. 
Do konce letošního roku zbývá zaúčtovat listopad 
a prosinec a to na základě skutečného množství li-
kvidovaného odpadu svozovou firmou. Náklady na 

likvidaci odpadu v roce 2011 budou pravděpodob-
ně ve stejné výši jako v roce 2010, tj. cca 1 300 000,- 
Kč, i když množství likvidovaného odpadu má stále 
vzrůstající tendenci. V letošním roce jsme zavedli 
svoz bioodpadů pomocí šesti kontejnerů á 770 litrů  
a kapacitně to nestačilo, v roce 2012 dojde k rozšíření 
těchto kontejnerů.
Místní poplatek za likvidaci odpadů ve výši 500,- 
Kč na obyvatele zůstává stejný i pro rok 2012. 
Výběr místních poplatků se vybírá v souladu 
s OZV č. 4/2010 čl.5 odst. (1) do 15. února v tyto 
úřední dny: 23.1., 25.1. a 30.1.2012,  8.2., 13.2.  
a 15.2.2012.
Uzavření sběrného dvora od 6.12.2011 do 4.3.2012 je 
z důvodu malého zájmu občanů v zimním období.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám krásné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2012.
       
 František Kovář, 

místostarosta

Jak JSME tŘíDIlI opDaD v rocE 2011

Jubilanti v měsících říJen  – prosinec 2011
70 let 75 let 92 let
Procházková Marie Bradová Vladimíra Nováková Františka
Jurčová Marie Kubisová Ludmila
Sládečková Danuše

85 let 
80 let Chytilová Marie
Dovrtělová Marie Schwarzbergerová Drahomíra
Moudrá Jaroslava Zatloukalová Marie
Kubis Josef
Mackovík Rostislav 91 let
Vašica Stanislav Hlaváčová Vlasta
Vysloužil Josef Němečková Květoslava

Zatloukalová Emilie

                      Margita Calábková        
                      matrikářkaBlíží se závěr kalendářního roku 2011 a i my v základ-

ní škole bilancujeme. Rok to byl velmi náročný, jak 
z pedagogického hlediska, tak i organizačně a tech-
nicky, protože jsme absolvovali mnohé velké opravy 
budov, včetně výměny cca 60 oken na budově I. stupně 
ZŠ. Výměna oken probíhala o prázdninách, ale muse-
la být připravena již dlouho předtím z toho důvodu, 
že nebyla jen vyměněna dřevěná okna za plastová, ale 
bylo nutno i změnit dispozici některých místností. 
Na budově I. stupně ZŠ v přízemí i prvním patře byla 
umístěna tzv. „slepá okna“, přepažená stěnami, která 
nebylo možno otevírat. Stěny byly během rekonstruk-
ce odstraněny, díky čemuž došlo ke zvětšení sborovny 
pro učitele a prosvětlení jak sborovny, tak i PC učebny 
a jednoho z oddělení školní družiny. Výměnou oken 
se velmi zlepšila estetická i akustická hodnota míst-
ností, již sem tolik nedoléhá hluk z ulice, ve třídách 
je více světla a konečně lze místnosti vytopit, proto-
že neuniká teplo otvory v oknech. Vyměněny byly  
i hlavní a zadní vchodové dveře budovy I. stupně. Spo-
lečně s výměnou oken byla provedena oprava podlah 
v obou odděleních školní družiny, kde byly nahrazeny 
nevyhovující parkety, ty byly již delší dobu ve špat-
ném stavu, podlaha byla také vyměněna ve sborovně 
I. stupně, PC učebně na I. stupni a v interaktivní učeb-
ně na II. stupni ZŠ. Rekonstrukci ukončila výměna 
světel v PC učebně a sborovně I. stupně ZŠ. Do konce 
kalendářního roku bude ukončena výměna některých 
nábytkových sestav za nový nábytek, např. 2. odděle-
ní školní družiny letos dostalo novou tvář v podobě 
nového nábytku a žákovských stolů a židlí, ve výrobě 

škola INForMUJE
je již nábytek do VI. třídy, nové lavice a židle do inter-
aktivní učebny na II. stupni a řada počítačových stolů 
do učebny PC na I. stupni ZŠ. 
V letošním školním roce se také naše škola účastní 
evropského projektu Peníze školám s projektem In-
teraktivní škola, který pro naši základní školu nabývá 
hodnoty asi 1 205 000,- Kč. V rámci tohoto projektu 
již je naše škola vybavena novým technickým zaříze-
ním (počítače, notebooky, tiskárny, interaktivní ta-
bule apod.) a také probíhá již náročné proškolování 
všech učitelů školy v práci s ICT technologiemi. Díky 
tomuto projektu máme v nově zrekonstruovaných 
prostorech PC učebny I. stupně, interaktivní učeb-
ny II. stupně, dále v PC učebně II. stupně a v V. třídě 
nové sety interaktivních tabulí s počítačem a datapro-
jektorem, každý učitel má k dispozici notebook a PC 
učebny jsou a ještě budou dovybaveny sety nových 
počítačů a monitorů.     
Další evropský projekt, kterého se škola účastnila od 
roku 2009 – IVOŠ byl v září ukončen a nyní je ve fázi 
udržitelnosti (po dobu 5 let). Dále je naše škola zapo-
jena do menších projektů, jak financovaných z peněz 
EU (např. testování žáků 5. a 9. tříd), tak do projektů 
menšího rozsahu, které jsou krátkodobé či dlouho-
dobé, školní i třídní a jsou zaměřeny na ekologickou 
výchovu, výchovu ke zdraví, rozvoj čtenářské gramot-
nosti, sportovní projekty, projekty v naukových před-
mětech apod.
Škola pořádala v letošním kalendářním roce pro 
žáky velké množství školních a mimoškolních 

akcí např. plavecký a lyžařský výcvik, velké množ-
ství soutěží a olympiád, pro rodiče školní akade-
mie atd. Naši žáci školu vícekrát úspěšně repre-
zentovali na hudebních, jazykových, recitačních  
a sportovních soutěžích a postoupili i do okresních 
kol těchto soutěží, kde také získali ocenění.
Rodiče našich žáků i veřejnost je informována o dění 
ve škole prostřednictvím informačních ploch ve škole 
a na dveřích I. stupně, také na webových stránkách 
školy (www.zsbrodek.cz). Žáci druhého stupně jsou 
zapojeni do parlamentu školy a ve škole působí re-

dakční rada školního časopisu, který žáci několikrát 
ročně vydávají.
Doufáme, že i příští rok 2012 pro nás bude stejně 
úspěšný, i když společností hýbou velké ekonomické 
i politické změny.
Přejeme pedagogickým i nepedagogickým pracovní-
kům, našim žákům i jejich rodičům a občanům pří-
jemné prožití Vánočních svátků a do nového roku 
2012 hodně elánu, zdraví, štěstí a pohody. 

Vedení ZŠ

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, Středisko 714 02, Táborníci Brodek u Přerova
25.2.          Karneval pro nejmenší, diskotéka pro stále ještě školou povinné.
24.3.          15.ročník ,,Kuličkiády” , 2.ročník ,,Petaqueiády” 
21.4.          Výstup na Ivančenu
30.4.          Pálení čarodějnic
19.5.          Střelecký den
16.6.          Country večer
29.-30.6.   Stavba tábora
1.-14.7.     Letní tábor Nejdek
22.9.          3.ročník ,,Kotlíkový guláš”
13.10.        Podzimní výšlap okolo Brodku
24.11.        Turnaj ve hře Pexeso a Člověče nezlob se
8.12.          Mikulášská diskotéka

JUNÁk - plÁN akcí pro rok 2012

Veškeré akce se konají  
v areálu skautské klubovny, 

kromě tábora. Změna 
termínu je možná, všechny 

akce bývají upřesněny  
na plakátech.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2012

13.1.2012  SPORTOVNÍ BÁL FK BRODEK U PŘEROVA
21.1.2012  DIVADELNÍ PLES
4.2.2012  DĚTSKÝ KARNEVAL
18.2.2012  POCHOVÁVÁNÍ BASY
17.3.2012  PLES SRPŠ

SokolovNa BroDEk U pŘErova - akcE v rocE 2012 

Pavlína Procházková
Zástupce vedoucího střediska



/6

Pějme Ódu na radost. Stařičká historická budova 
knihovny se začíná opravovat. Jak jste si, vážení ob-
čané, jistě všimli, na budově proběhla výměna oken. 
Dobrý začátek. Jménem knihovny chci tímto poděko-
vat našemu zastupitelstvu za první vstřícný krok ku 
zvelebení kulturního stánku v našem městysi.
Vždyť nejen chlebem živ je člověk. Lidé potřebují ke 
svému životu neustálý tok informací, průběžné sebe-
vzdělávání a v neposlední řadě též odpočinek a rela-
xaci nad psaným slovem po náročných pracovních 
dnech. Vzdělanost lidstva vypovídá o kultuře národa, 
kulturní národ zase o kultivovaném a vzdělaném člo-
věku.
Masarykova knihovna v Brodku je profesionální 
střediskovou knihovnou. Sdružuje neprofesionální 
knihovny s dobrovolnými knihovníky z osmi okolních 
obcí. Do střediska patří Císařov, Citov, Čelechovice, Ko-
kory, Luková, Nelešovice, Rokytnice a Věrovany. Naše 
knihovna jim poskytuje knihovnické služby v rámci 
regionálních funkcí. Zprostředkovává celému středis-
ku nákupy nového knihovního fondu z dotací státních  
i obecních. Zajišťuje knihovnám odbornou meto-
dickou činnost a rozvoz cirkulačních či kmenových 
souborů.

kNIhovNĚ SE BlýSkÁ Na lEpší čaSy

Starší a mladší žáci ročník 1997-2000 až třetím rokem 
působení v krajské soutěži dokázali, že v této soutě-
ži nejsou pouze do počtu. Zejména během podzimu 
odehráli několik vyrovnaných utkání, ale pouze malé 
sebevědomí ve vlastní síly a zejména fyzické dispozice 
našich hráčů (při nástupu před utkáním mám kolikrát 
dojem, že hrajeme proti starší věkové kategorii - prav-
děpodobně brodecká voda má málo těch správných 
vitamínů) rozhodly, že jsme zůstali těsně pod metou 
vítězství. Zejména mladší žáci svými výkony potěšili , 
když se po podzimu umístili na velice pěkném pátém 
místě, když dokázali pětkrát vyhrát a vstřelit 42 gólů. 
Starší pak obsadili pěkné jedenácté místo s jedním ví-
tězstvím a s dvěmi remízami.
Dorostenci pod vedením nového trenéra si v krajské 
soutěži drží odstup od sestupových příček a to díky 
několika posledním zápasům, které se jim vydařily. 
Musíme jen doufat, že jim přichystaná zimní příprava 
zlepší fyzickou odolnost i sebevědomí a jarní část sou-
těže bude ještě lepší než ta podzimní.
V kategorii mužů jsme se v létě rozloučili s posledním 
„elitním“ trenérem, který odešel do profi-fotbalu. Pří-

krÁtkÉ ohlÉDNUtí Za FotBalovýM poDZIMEM 
pravu a tréninky dospělých mužstev převzal stávající 
kouč B-týmu. Mužstvo A, po slibném začátku, po-
stupně upadalo nejen ve výkonnosti, ale i v sebevědo-
mí. Některé zápasy hráči odehráli s nasazením nula. 
S tímto přístupem a nízkou tréninkovou docházkou 
krajskou soutěž udržet nelze. 
Doufejme, že přezimování na 2. sestupovém mís-
tě je dostatečným varováním pro všechny, kteří 
se na jarních výsledcích budou podílet a I.B třídu  
v Brodku udržíme!
B-tým, značně oslaben o odchozivší stálice brodec-
kého fotbalu, drží netradičně „pouze“střed tabulky. 
Doufejme, že se zde brzy zabydlí příchozí dorostenci 
a pozvednou úroveň i v této soutěži.
Dále bychom chtěli všechny spoluobčany pozvat na 
třetí sportovní bál, který se bude konat 13.1.2012  
v místní sokolovně.
Na závěr bychom chtěli všem popřát veselé Vánoce  
a šťastný Nový rok.
     

Výbor FK Brodek u Přerova

Vize do budoucna knihovna již dlouhodobě má. 
Jednopatrová budova se přímo nabízí k celko-
vému kulturnímu a společenskému vyžití. Před-
stavou je zbudovat při knihovně Komunitní  
a vzdělávací centrum pro naše občany, respektive  
i občany okolních obcí. Zde by uspokojili své kultur-
ní, sebevzdělávací, informační a společenské potře-
by různé společenské skupiny -  například maminky 
s dětmi, senioři nebo lidé hledající nové zaměstnání. 
Věřme tomu, že do budoucna nezůstane jen u výměny 
oken na téhle krásné historické budově a tok financí 
v našem městysi se jednou stane natolik příznivý, že  
bude možné tuto představu cíleně zrealizovat a splnit 
tak v širším měřítku poslání knihovny ku všeobecné 
spokojenosti všech obyvatel.

Krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí 
a pohody v novém roce Vám všem přeje. 

Mgr. Věra Hrabalová

      
  

Aktivity Klubu seniorů – Zájezd do Brna, Slavkova a setkání seniorů v Brodku u Přerova 
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Zpravodaj vydává Městys Brodek u Přerova ve spolupráci se sportovně – kulturní komisí. 
Masarykovo nám. 13, 751 03  Brodek u Přerova   IČO: 00301078

Zpravodaj 3/2011  vychází  25. října 2011
evidenční číslo  MK ČR E 17636

               - Příspěvky neprochází odbornou jazykovou úpravou.
               - Své náměty a příspěvky do dalších Zpravodajů můžete podat buď:

a) elektronicky na e-mail: obec@brodekuprerova.cz    b) na CD nosiči na sekretariát Úřadu městyse
Termín uzávěrek pro rok 2012: 3.3.2012, 1.6.2012, 1.9.2012 a 24.11.2012

Zpravodaj vyjde vždy 14 dní po uzávěrce.

Volejte bezplatnou linku 800 100 533, nebo navštivte www.ippolna.cz

Sníh a mráz nemá šanci 
izolujeme i v zimě
Není mnoho stavebních prací, které 
lze provádět za špatného zimního 
období. V oblasti zateplení a při re-
alizaci dalších úsporných opatření 
to platí dvojnásob. Zateplit fasádu 
deskovými izolacemi nebo vyměnit 
stará okna za nová není nic jedno-
duchého. Pokud je to přece jen mož-
né, znamená to pro domácnost hod-
ně starostí a nepříjemností. Avšak 
jedno opatření, které tyto nevýho-
dy nemá, zde zmíněno nebylo. Je 
to zateplení stropu domu foukanou 
minerální izolací. Může vám ušetřit 
až 30% za energie, lze ho provádět 
po celý rok - tedy i v zimě - za plného 
provozu domácnosti a bez nepořádku!

Tak už je to tady. Daň z přidané hodnoty naroste 
příští rok ve snížené sazbě z deseti na čtrnáct pro-
cent a zdá se, že ani to nebude konečná. Elek-
trická energie od ledna podraží o více než šest 
procent a podle odhadu odborníků si tento trend 
udrží minimálně deset let. Cena plynu nezůstane 
pozadu, odvíjí se od ceny ropy a ta také dlouho-
době stoupá. Palivové dřevo je už teď o polovinu 
dražší než loni.   

Také jste si dali předsevzetí, když na jaře přišla 
faktura za topení v minulé sezóně, že už s tím 
konečně něco uděláte? Léto uteklo jako voda 
a podzim už je také za námi. Předsevzetí samo 
o sobě rozhodně nestačí, je třeba okamžitě jednat.

Co tedy dělat, když už mrzne 
a poletují vločky?

Existuje možnost, jak udržet náklady za topení na 
uzdě již tuto topnou sezónu. Z fyziky víme, že teplý 
vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Stropem tak uniká 
až třetina tepla. Zateplit strop je tedy vysoce účinný 
a finančně nenáročný způsob, jak dosáhnout úspo-
ry nákladů za topení. Nemusíme čekat celé měsíce, 
až se oteplí, protože zateplit strop lze stejně dob-
ře i v zimě, za sněhu a mrazu. Práce netrvají déle 
než jeden den a obejdou se bez dalších staveb-
ních úprav, dokonce bez stavby lešení. Stropy se 
dnes zateplují zejména foukanou minerální 
izolací  MAGMARELAX®. Je to metoda úžasně rychlá, 
za super cenu, s velmi rychlou návratností.
Tuto izolaci stropu dodává společnost 

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.,  která zde působí 
více než 15 let a má skutečně velké množství zkuše-
nosti s úsporami energií. To konec konců dokazuje 
12 tisíc zateplených objektů v ČR a celá řada dal-
ších na Slovensku. Pro více informací stačí navští-
vit firemní web na adrese www.ippolna.cz . Zde 
získejte další informace a za několik minut můžete 
vyplnit nezávaznou poptávku. Do pěti dnů poté vás 
navštíví technicko obchodní poradce, který má vel-
ké odborné znalosti a bohaté zkušenosti. Zdarma 
proměří a posoudí stávající izolaci vašeho domu 
a bezplatně navrhne řešení, které zaručí maximální 
úsporu nákladů na teplo při minimální investici na 
zateplení. Každý dům je jiný, poradce vám izolaci 
„ušije na míru“. Potom vypočítá náklady a na místě 
zpracuje rozpočet, pochopitelně také bezplatně. 
Nízká cena této investice vás určitě mile překvapí. 

Do této chvíle tedy nemusíte zaplatit ani korunu. 
A když se navíc na místě rozhodnete izolaci objed-
nat, dostanete ještě další slevu.

Navštivte ještě teď webové stránky 
www.ippolna.cz a nezávazně se informujte. 
Určitě se to vyplatí. Nebo využijte bezplatnou 
telefonickou linku 800 100 533, kde vám ochot-
ně poradí.  

www.ippolna.cz


