Vážení přátelé APOKS,
dovolujeme si Vás opět oslovit naším pravidelným newsletterem. Začátek roku 2019 pro nás byl nabytý mnoha
akcemi a nutno uznat, že s velice pozitivními výsledky. Komínová asociace otevřela v únoru na stavebních
veletrzích v Praze a v Brně poradenské centrum, kde naši odborníci odpovídali na veškeré dotazy odborné i
laické veřejnosti. Obě výstavy se těšily velkému množství návštěvníků a naše poradenství získávalo pouze
pozitivní ohlasy. Velmi nás také těší, že jste využili našich pozvánek, a že jsme se s řadou z vás opět setkali i při
jiné příležitosti než u nás na některém z našich školení. Více informací o proběhlých veletrzích najdete na
našem webu (odkaz v aktualitách). Dále musíme poděkovat za vaši přízeň a účast i na dalších našich akcích
jakou jsou diskuzní pondělky, či váš zájem o naše školení a přednášky. Obzvláště zajímavá a přínosná byla
přednáška s diskuzí pro členy ČKAIT, která se konala začátkem března v Karlových Varech. Projektanti a
stavitelé, kteří se této přednášky zúčastnili si odnesli ucelené informace z oblasti navrhování a bezpečné
integrace komínů do moderních staveb.
Rádi bychom Vás upozornili na možnost online konzultací ohledně komínů a vytápění ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu, kdy můžete vy či vaši zákazníci zdarma konzultovat přes tento odkaz:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=4b7d0cf6fc4cf9014f289c4b365a597b
Více informací naleznete opět na našem webu https://www.kominy-komin.cz/ekis/.
Níže si dovolujeme Vás upozornit na nejzajímavější aktuality. Pro nejaktuálnější informace sledujte náš
facebook: https://www.facebook.com/Kominova.asociace/
AKTUALITY:
•

Kalendář akcí APOKS: Aktuální kalendář akcí APOKS pro první ¼ letošního roku včetně podrobností
naleznete na webu https://www.kominy-komin.cz/kalendar-akci/

•

Reportáž z účasti APOKS na stavebních veletrzích v Praze a v Brně: VÍCE ZDE

•

NKÚ potvrdil, že pro vyčištění ovzduší musí stát dělat více: VÍCE ZDE

•

Zajímavá možnost, jak reagovat na současnou situaci, co se týká státní politiky životního prostředí ČR.
Doporučujeme se k této věci vyjádřit. Vaše názory určitě budou ku prospěchu! VÍCE ZDE

•

Kotlíkové dotace v kostce: aktuální informace o nové vlně kotlíkových dotací VÍCE ZDE

•

Prohlédněte se výsledky z měření kvality ovzduší z hlediska výskytu tuhých znečisťujících látek
(prachových částic) PM 2.5. Česká republika na tom v evropském měřítku není skutečně moc dobře...
https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities Snížit počet pevných částic vypouštěných do
ovzduší při spalování pevných paliv? Představujeme vám tři základní doporučení, jak správně spalovat
pevná paliva: https://www.kominy-komin.cz/apoks-zp/

•

Z českého dřeva se loni vyrobilo 377 tisíc tun pelet. Domácí poptávka po dřevních peletách stabilně
roste, v roce 2018 už počet peletových kotlů a kamen v českých domácnostech překročil hranici 30 000
kusů. Dvaatřicet českých peletáren vyrobilo celkem 377 tisíc tun dřevních pelet, 96 % s mezinárodní
certifikací ENplus. Růst domácí poptávky komplikují dlouhé pauzy v přijímání žádostí o kotlíkové
dotace, domácnosti musí s výměnou nového kotle čekat na nové výzvy. Oboru by prospělo i snížení
DPH z 15 na 10 %, které pro dřevní paliva navrhuje Ministerstvo zemědělství v důsledku kůrovcové
kalamity. VÍCE ZDE

•

Na našem webu jsme pro Vás zpřístupnili sekci online výpočtů, kdy v současné době si můžete online
spočítat potřebnou výšku komínu nad hřebenem objektu a vůči střeše a další výpočty připravujeme.
VÍCE ZDE

•

Fotogalerie s nejaktuálnějších akcí: Fotogalerie

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaše názory a připomínky

