Oznámení pro stavebníky a majitele nemovitostí
Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro své záměry
na výstavbu a opravy domů na 14. ročníku stavební výstavy STAVÍME, BYDLÍME
Uherské Hradiště, která se koná 6. - 7. dubna 2018 v Městské sportovní hale. Je zde
možné:
 konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty stavebních a
dodavatelských firem,
 informovat se o možnostech dodávky materiálů,
 zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie,
 nakoupit vybavení do domácnosti,
 získat výstavní slevy.
PŘEDNÁŠKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Zároveň vás zveme i na bezplatné přednášky, které se uskuteční přímo na výstavě:
pátek 6.4.
14,00 – 14,55 h
Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.
Ing. Libor Martinák, Státní fond životního prostředí ČR
15,00 – 15,55 h
Využití obnovitelných zdrojů energie k energetické soběstačnosti.
Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se?
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR
16,00 – 16,55 h
Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Michal Nevolník, Anos s.r.o.
17,00 – 17,55 h
Obnovitelné zdroje a jejich kombinace - tepelná čerpadla, solární systémy, větrání a
rekuperace tepla + dotace pro RD.
Ing. Martin Liška, Regulus spol. s r.o.
sobota 7.4.
9,30 – 10,25 h
Podlahové topení pro nízkoenergetické a pasivní domy.
Michal Nevolník, Anos s.r.o.
10,30 – 11,25 h
Využití obnovitelných zdrojů energie k energetické soběstačnosti.
Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se?
Ing. Josef Slováček, Cech topenářů a instalatérů ČR

11,30 – 12,30 h
Geopatogenní zóny trochu jinak
Co je dobré vědět před koupí domu, bytu, pozemku. Jaké zdravotní problémy způsobuje zóna
u dětí.
Josef Ulehla, www.ulehla-josef.cz
13,00 – 13,55 h
Obnovitelné zdroje a jejich kombinace - tepelná čerpadla, solární systémy, větrání a
rekuperace tepla + dotace pro RD.
Ing. Martin Liška, Regulus spol. s r.o.
Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena v pátek od 9 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 17
hodin. Vstup na výstavu i přednášku je ZDARMA. Bližší informace na www.omnis.cz.

