Vážení,
Vaše obec byla zařazena do prioritně podporovaných obcí v tzv. 2. VLNĚ „Kotlíkových dotací“, která bude vyhlášena
krajským úřadem již na podzim 2017. V případě včasné registrace a podání žádosti může každý občan, za splnění
dotačních podmínek, získat až 127.500 Kč na výměnu nového kotle (topení) ve svém rodinném domě, čímž zároveň splní
nově platnou zákonnou povinnost ochrany ovzduší.

Souběžně s výměnou nového kotle na uhlí je možné získat finanční DOTACI 6.000 Kč na nákup hnědého UHLÍ Z LEDVIC –
dle stanovených podmínek výrobce v přiloženém letáku.

Tato ojedinělá finanční příležitost pro Vás se již nebude opakovat!!!
Naše společnost MEIXNER & HANUŠ a.s. v TOP Centru Žamberk (bývalý areál mlékárny) je Vám připravena výše
uvedené DOTACE na nový KOTEL i UHLÍ zajistit a zrealizovat.

Tuto činnost úspěšně realizujeme po celé ČR. V TOP Centru Žamberk máme veškeré odborné
i materiální zázemí včetně centrálního skladu pevných PALIV, tj. zejména kvalitního pytlovaného uhlí, hnědouhelných i
dřevěných briket, dřevěných pelet – vše baleno na paletách.

Vzhledem k tomu, že jste v dojezdové blízkosti našeho areálu, nabízíme Vám v případě projevení aktivního zájmu zajistit
tuto kompletní službu, která Vám finančně pomůže při obměně kotle a nákupu paliva, ale taktéž zkvalitní ovzduší ve Vaší
obci.

Pokud nás oslovíte k nabízené vzájemné aktivní spolupráci, jsme připraveni, Vám poskytnou navíc
i finanční sponzorský dar například pro místní fotbalový tým, dobrovolné hasiče, školu, klub důchodců nebo jinou místní
organizaci, případně kulturně společenskou akci.

Sponzorský dar můžeme poskytnout pro Vaše potřeby např. na nákup dresů a míčů pro fotbalový tým, nebo
na jinou akci místních dobrovolných hasičů či obce.

V případě Vašeho zájmu nás nyní stačí co nejdříve kontaktovat a projevit zájem o uvedenou spolupráci. Osobně
následně dohodneme konkrétní potřeby a možnosti.

Neváhejte nás kontaktovat
tel.: +420 465 466 777
e-mail: hajkova@mhas.cz

Lenka HÁJKOVÁ
_____________________________
za firmu MEIXNER & HANUŠ a.s.

Internetový obchod s balenými palivy.
www.okpaliva.cz

Kotle a ohřívací technika.
www.topmax.eu

Dotace na kotel a uhlí.
www.ziskejdotaci.cz

Najdete nás v Žamberku (areál bývalé mlékárny)

