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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 
 

Všem občanům přejeme příjemné prožití 
velikonočních svátků. 

 
 
 

VESELÉ VELIKONOCE 



 

 

Vážení občané, 

do rukou se vám dostává první zpravodaj vydaný 

v roce 2016. Nabízí se otázka, co nám tento rok jako 

obci přinese. Chtěli bychom začít se stavbou 

víceúčelového sportovního hřiště, kde však nastal 

problém. Zpracovatel projektu avizoval cenu cca 

3,5 mil Kč, s kterou jsme předběžně seznamovali i 

veřejnost. Jaké bylo naše překvapení, když cena dle 

projektu přesáhla 8 mil Kč. Po předložení projektu 

zastupitelstvu obce bylo konstatováno, že některá 

navýšení měla svoje důvody, ale na druhé straně se 

v projektu objevily věci, bez kterých bude hřiště 

jistě plně funkční. V současné době byla podána 

žádost o dotaci ve výši 50% způsobilých výdajů. 

V případě získání dotace budeme s projektantem 

dohadovat vypuštění některých stavebních prvků. 

Naše předběžné kalkulace nám vychází na cenu cca 

6 mil Kč (tzn. 50 % dotace 50 % náklady obce), což 

by bylo pro rozpočet obce přijatelné. Pokud dotaci 

nezískáme, musí zastupitelstvo rozhodnout, zda 

s realizací rok počkáme, a budeme znovu žádat. 

Druhou možností je rozdělit stavbu do několika 

etap a postupně, v horizontu 2 až 3 let, stavbu 

realizovat z prostředků obce. 

Další akci, kterou připravujeme je vybudování 

nového chodníku od kostela po autobusovou 

zastávku u Vaňků a pokračovat až k silnici č. 14. 

Dále pokračování chodníku v ulici Na Rybníku. 

K těmto záměrům se zpracovává projektová 

dokumentace. Na spadnutí je výstavba nových 

rodinných domků nad Nivou. Pro případné zájemce 

jsou dle investora ještě dvě parcely volné. Kontakt 

na investora poskytneme na obci. 

V minulém roce proběhla v obci akce společnosti 

eCENTRE,a.s. z České Třebové, která nabízela 

elektronickou aukci na ceny plynu a elektřiny. Ti, co 

se ke spolupráci přihlásili, již platí mnohem méně. 

Touto cestou bych chtěl občanům garantovat, že 

tato firma je korektní a úspory, které soutěží jsou 

znatelné. Pokud vám bude někdo nabízet podobné 

služby u vás doma, odmítněte ho už z toho důvodu, 

že nabízet podobné služby po jednotlivých 

domech, je v obci již zakázáno nařízením obce. 

Jaroslav Kašpar 

 

Slovo starosty obce Zprávy z obce 
Diamantová svatba manželů Klikových 

 

Na Obecním úřadě proběhla Diamantová svatba. 

Po šedesáti letech společného života si zde před 

starostou obce Jaroslavem Kašparem znovu řekl 

své Ano manželský pár Václav a Ludmila Klikovi. 

Oslava společného soužití se uskutečnila 20. 2. 

2016, samotná svatba se před šedesáti lety 

konala 4. února. Oběma přejeme pevné zdraví. 
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Slovo redakce 

 

Dobrý den, 

nejprve mi dovolte se omluvit, ač je tento článek 

nadepsán jako Slovo redakce, chci se omluvit za sebe. 

V minulém Zpravodaji jsem v jednom z článků 

nesprávně uvedl jména novomanželů a tak se chci 

omluvit Tomáši Kláštereckému a jeho manželce 

Kateřině. Pavlu Veverkovi a jeho manželce Petře.  

Moc mě celá záležitost zamrzela. Přeji jim ještě touto 

cestou mnoho šťastných let v manželstvích – 

uzavřených v loňském roce. 

Je před námi Jaro a s ním i svátky velikonoční. K nim 

Vám přeji bohatou pomlázku, klid a pohodu. Mějte se 

pěkně. 

Martin Lamplot 

 



 

 

Z kroniky obce 

1. ledna  

Lidé se probudili do nového roku s bílou nadílkou. Po 

dlouhé době se ochladilo a začalo sněžit i ve středních 

polohách.  

2. ledna  

V obci probíhá Tříkrálová sbírka. Výtěžek poputuje na 

charitativní účely. 

8. ledna  

Zemřel pan Jindřich Bělina. V prosinci se dožil 81 

let. Čest jeho památce!! 

9. ledna  

V sále hostince Na Rychtě se konala výroční schůze 

Sboru dobrovolných hasičů. 

Pokračovaly návštěvy Tří králů v jednotlivých 

domácnostech. Lidé přispívali na dobročinné účely. 

Dlouhotřebováci byli štědří. Výtěžek sbírky v obci 

činí 24.464,- Kč. 

Odešel pan Vladimír Morkes. V obci mu nikdo neřekl 

jinak - než "Profesor". Ač profesně spjat se Severní 

Moravou, žil a působil dlouhá léta na Ostravsku, nikdy 

nezpřetrhal vazby, které ho pojily s jeho rodnou obcí. Byl 

činorodým v mnoha oblastech, mj. se zabýval i dějinami 

místního ochotnického divadla. 

Odchází nedlouho po své manželce a bratru Oldřichovi 

a s ním zároveň odchází nejstarší generace rodáků z čp. 

47, z Rychty. Život Vladimíra Morkese se završil v 

požehnaných 90 letech. Poslední rozloučení se 

uskutečnilo v sobotu 16. ledna 2016 od 11 hodin v 

kostele sv. Prokopa. Čest jeho památce!! 

16. ledna  

Plesová sezona v obci začala. Ve zrekonstruované 

tělocvičně proběhl  Myslivecký ples  pořádaný 

Mysliveckým sdružením Třebovská obora.  Nechyběla 

tombola - ani myslivecká kuchyně. 

18. ledna 
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Z kroniky obce 

18. ledna 

Třetí lednový týden přinesl výrazné ochlazení a husté 

sněžení. Napadlo několik centimetrů nového sněhu. 

Teploty dosahovaly až k minus 14 stupňům přes den. Na 

konci týdne došlo k oteplení a odtátí sněhu. Přidaly se 

srážky a na silnicích se tvořila ledovka. 

23. ledna  

V zasedací místnosti Obecního úřadu se konalo první 

letošní "vítání" nově narozených občánků do života. 

25. ledna 

Radní se sešli k lednové schůzi. Byla schválena dotace z 

rozpočtu obce  ve výši 280.000,- Kč na modernizaci zdejší 

prodejny KONZUM, kde bude od jara 2016 zřízena 

poštovní provozovna. Schválili smlouvu na zpracování 

žádosti o dotaci v souvislosti s výstavbou víceúčelového 

sportovního hřiště. 

Schválen byl pronájem kompostérů jednotlivým 

domácnostem v obci. Klubu rodičů byl schválen finanční 

příspěvek pro Dětský Karneval ve výši 5.000,- Kč, Domovu 

důchodců v Ústí nad Orlicí příspěvek ve výši 15.000,- Kč. 

Pro obsazení volného bytu v čp. 388 byla vybrána paní 

Jarmila Žáková. 

Únor 2016 

5. února  

Na katastru obce došlo před 15. hodinou k dopravní 

nehodě osobního automobilu. Na místě zasahovaly Složky 

integrovaného záchranného systému. Osmadvacetiletý 

řidič zde nezvládl řízení. Při nehodě byl lehce zraněn. Jeho 

neplnoletá spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, kterým 

později podlehla ve fakultní nemocnici. Silnice I/14 

byla  uzavřena v délce 839 metrů. Doprava byla sváděna 

mimo hlavní silnici přes obec Dlouhá Třebová. K obnovení 

provozu došlo po 18. hodině. 

12. února 

V obci byla znovuotevřena prodejna Konzum. Byla pro-

vedena  
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Z kroniky obce 

vedena komplexní rekonstrukce interiéru, provozovna 

byla doplněna i bezbariérovým přístupem. V rámci 

prodejny bude zřízena i poštovní úřadovna. 

13. února  

Od 20.00 se ve víceúčelovém sále uskutečnil Hasičský 

ples. K tanci zahrála skupina Primátor, součástí 

programu bylo i předtančení na skladbu od Dschingis 

Khan - Moskau. Pro hosty plesu bylo 

připraveno občerstvení. Nechyběla ani tombola. 

17. února 

Zasedala rada obce. Schválila přidělení dvou bytů v čp. 

116 a v čp. 388. První z bytů byl přidělen paní Monice 

Křivkové, druhý z bytů pak Ivě Horákové. Zároveň se 

zabývala i plánovanou výstavbou obchvatu města 

Česká Třebová. Trasa komunikace povede přes katastr 

naší obce, přičemž jedna z možných variant, tzv. zelená 

varianta,   je pro obec nepřijatelná, protože vede přes 

obydlenou část obce. 

Radní dále schválili navýšení příspěvku pro Městskou 

knihovnu v Ústí nad Orlicí. Částka pro rok 2016 činí 

15.000,- Kč. 

27. února 

Ve věku nedožitých 87 let náhle zemřela paní Jaroslava 

Hýblová. Čest její památce!! 

V sále Hostince Na Rychtě se uskutečnil další ročník 

oblíbeného Hokejového plesu. 

29. února 

Zastupitelé měli svůj zasedací den. V plném počtu 

vyslechli zprávu o činnosti Obecního úřadu a Rady 

obce. V samotné budově Obecního úřadu dochází k 

rekonstrukci schodiště, výkon služeb pro veřejnost však 

není dotčen. Na autobusové zastávce Jednota byl 

umístěn odpadkový koš, chystá se oprava všech laviček 

v obci. Pokračují přípravné práce na projektu výstavby 

sportovního hřiště, bylo zažádáno o dotaci, která by 

mohla pokrýt část nákladů na výstavbu. 

 

 

Z kroniky obce 

Byly podány zprávy výborů, podle Finančního výboru 

skončilo hospodaření obce v loňském roce s rezervou. 

Zastupitelé se zabývali zvažovanou výstavbou obchvatu 

města České Třebové.  

Byly představeny dvě možné trasy tohoto dopravního 

opatření, které se různými způsoby dotýkají katastru 

naší obce. Zatímco "trasa červená" je již součástí 

územního plánu, v obci postihuje především 

zemědělskou půdu nad hřbitovem, Avenou a na dolním 

konci se napojuje na I/14. Zelená trasa postihuje 

obydlenou část obce. Navíc veškerou dopravu svádí na 

silnici I/14 přímo v obci, což by ještě zhoršilo přechod 

přes tuto komunikaci např. za účelem návštěvy hřbitova, 

domů zde stojících. Zelenou trasu zastupitelé 

kategoricky odmítli. 

V závěru zasedání pozvala přítomné zastupitele 

předsedkyně Sociální a kulturní komise paní Ilona 

Šimková na jubilejní Setkání důchodců. Setkání 

důchodců se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016 od 

14.00.  Paní Jana Štanclová odůvodnila výrazné 

osvětlení dráhy, na které si někteří občané v poslední 

době stěžovali. Vyplývá to z přípravy na dálkové řízení 

koridoru. Po dobu těchto přípravných prací bude zdejší 

úsek trati takto osvětlený.  

Březen 2016 

12. března  

Ve víceúčelovém sále se konal Dětský Karneval. Letos 

byli průvodním motivem "Mimoni". Moderátorem byl Jan 

Onder s Lucií Hrnčárovou. Pořádal Klub rodičů při MŠ a 

Sdružení rodičů při ŽŠ. 

15. března  

Zima se nevzdává. Silné sněžení se objevilo i v nižších 

a středních polohách. Po přechodném ochlazení se 

v polovině března oteplilo a vydatné sněhové a dešťové 

srážky z přelomu února a března vystřídalo slunečné 

počasí. 

 

Martin Lamplot 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhotřebovský Zpravodaj                                                                                                                                                                     Strana 5 

 

ZE SPOLEČNOSTI, I TAKHLE ZAČAL ROK 2016 

V pátek 5. února 2016 se v odpoledních hodinách 

stala na katastru obce tragická dopravní nehoda. 

Zatímco řidič J. V. vyvázl s lehkým zraněním, jeho 

spolujezdkyně K. D. těžkým zraněním později 

podlehla v nemocnici. 

Na místě nehody vznikl památníček, poslední 

rozloučení se pak konalo v městské smuteční síni v 

Ústí nad Orlicí. 

Letošní Karneval byl námětově zaměřen na oblíbené 

Mimoně. Ti také vítali malé i velké návštěvníky 

březnové akce.                                Foto Petr Špatenka 
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Občánci 2015 
Z vítání občánků do života 

 

Na Obecním úřadě bylo přivítáno do života hned několik 

nových občánků. Pojďme si je společně připomenout: 

 

Vítání dne 28. března 2015 

 

Preislerová Nikol, rodiče: Preisler Martin a Preislerová 

Zuzana 

 

Pirklová Adéla, rodiče: Pirkl Adam a Špatenková Petra 

 

Špatenka Adam, rodiče: Špatenka Roman a Šedová 

Petra 

 

Vítání dne 27. června 2015 

 

Pirklová Stela, rodiče: Pirkl Václav a Pirklová Petra 

 

Pechová Tereza, rodiče: Pecha Václav a Pechová Ivana 

 

Lichtenberk Martin, rodiče: Lichtenberk Leoš, 

Lichtenberková Jana 

 

Votava Jan, rodiče: Votava Tomáš a Rybková Monika 

 

Vacek Martin, rodiče: Vacek Jiří a Vacková Michaela  

 

 

Šimková Ilona 

 

 

Víte že…. 
 

Letos se koná již 25. Setkání důchodců. 

První seniorské setkání se konalo na Rychtě 

23. května 1992 od 15.00 hodin. Od té doby 

se tento počin pravidelně vrací každý rok. 

 

25 let uplynulo od založení skautingu 

v Dlouhé Třebové. 9. března 1991 byl 

založen 3. oddíl Dlouhá Třebová. Prvními 

vedoucími byli Jan Jakubec (Riki) a Petr 

Sedláček (Akéla). Oddílem prošlo do 

dnešního dne na 150 skautů. V současné 

době čítá oddíl 46 členů. V minulosti 

uspořádal oddíl pro své členy již 22 

tematicky zaměřených táborů. 

 

20 let uplyne od znovuobnovení vydávání 

Dlouhotřebovského zpravodaje. První číslo 

vyšlo v červenci 1996. Zpravodaj vycházel 

nepravidelně. Zpočátku do něj přispíval 

Obecní úřad, o situaci v obci informoval 

tehdejší starosta obce Bohuslav Halva, 

příspěvky z historie obce přikládal František 

Mikeš st.. 

V roce 2002 přichází do redakce Petr Valach 

a společně s ním Martin Lamplot, který se 

od té doby podílí na jeho vydávání do 

současnosti. Od roku 2014 vychází 

pravidelně, každého čtvrt roku. 

 

10 let uplyne od spuštění stránek Kronikáře 

obce. Poprvé se informace na tomto webu 

objevila 3. června 2006. Od té doby se 

stránky těší přízni badatelů z obce, ale i 

z dalších míst České republiky a světa 

vůbec. Stránky se staly součástí národního 

dědictví a jsou archivovány Národní 

knihovnou ČR. 
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Na návštěvě u koní 
V nejvýše položené lokalitě této obce najdete rodinný 

hřebčín Lenky a Radka Kašparových, který loňského roku 

oslavil desetileté výročí.  

V roce 2003, když čekali svého prvního potomka, řešili 

otázku, jakým směrem se v budoucnu chtějí ubírat. Tyto 

úvahy zahrnovaly zejména výběr vhodného plemene pro 

děti, ale i dospělé.  Manželům Kašparovým se naskytla 

jedinečná příležitost dostat se k vynikajícímu a 

prověřenému chovnému materiálu plemena velšského 

pony.  Na vlastní oči se přesvědčili, že tato nádherná 

zvířata spolehlivě pracují nejen pod sedlem, ale i 

v zápřeži, jak s dětmi, tak i s dospělými. Velkou ochotou 

ke spolupráci s člověkem, úžasným charakterem a 

širokou pracovní upotřebitelností si velšští poníci získali 

jejich srdce. A bylo jasno, od té chvíle se začíná odvíjet 

příběh hřebčína Karlen. V roce 2005 registrace 

občanského sdružení, poté zápis do České jezdecké 

federace. Logickým krokem, který manželé Kašparovi 

následně učinili, byla registrace své chovatelské značky 

KARLEN (prefixu) v Centrálním registru ve Velké Británii. 

Za těchto 10let existence hřebčína Karlen dokázali 

manželé mnohé. Zrekonstruovali stáje, vybudovali nové, 

na přilehlých pozemcích vznikly výběhy pro koně a 

jízdárna s nájezdovou rampou pro postižené a vozíčkáře. 

Dnes tu je ustájeno cca 30 koní. Do letošního roku se 

v hřebčíně narodilo více jak 25 hříbat.  

V hřebčíně funguje i jezdecký klub rozdělený do tří 

skupin, dle úrovně klientů, který má dnes přes 30 

aktivních členů. PONY KLUB-pro děti, které neumí jezdit a 

mají rádi koně (seznamování s koňmi, naučí se, co obnáší 

takový kůň, co se u koní dělá, co žere, proč…...). JEZDECKÝ 

PONY KLUB- (zdokonalení se v jízdě na koni, příprava do 

JO). JEZDECKÝ ODDÍL- (obsedání a práce s mladými 

koňmi, tréninky, závody, výstavy, práce kolem koní a vše 

s tím spojené… ZZVJ). Jezdecký oddíl hřebčína se 

prezentuje jak na skokových hobby závodech tak na 

závodech spřežení. Členi jezdeckého oddílu reprezentují 

Karlen v parkurovém sporu tak i ve vozatajských 

závodech. 

Hřebčín Karlen bývá často cílem exkurzí a výletů 

mateřských školek, škol, skautů, táborů z blízkého i 

vzdáleného okolí. Karlen má vždy připraven hezký 

interaktivní program. O prázdninách je velký zájem o 

příměstské tábory. 

V posledních třech letech pořádá hřebčín Karlen pro 

veřejnost také jezdecké odpoledne, které nese název  ,, 

Ze sedla vidíš mnohem dál“. Jeho program z velké části 

zaštiťují členové JK hřebčína Karlen. I letos tato  skvělá  

Dnes tu je ustájeno cca 30 koní. Do letošního roku se 

v hřebčínu narodilo více jak 25 hříbat.  

V hřebčínu funguje i jezdecký klub rozdělený do tří 

skupin, dle úrovně klientů, který má dnes přes 30 

aktivních členů. PONY KLUB-pro děti, které neumí jezdit 

a mají rádi koně (seznamování s koňmi, naučí se, co 

obnáší takový kůň, co se u koní dělá, co žere, proč…...). 

JEZDECKÝ PONY KLUB- (zdokonalení-se v jízdě na koni, 

příprava do JO). JEZDECKÝ ODDÍL- (obsedání a práce s 

mladými koňmi, tréninky, závody, výstavy, práce kolem 

koní a vše s tím spojené… ZZVJ). Jezdecký oddíl hřebčína 

se prezentuje jak na skokových hobby závodech tak na 

závodech spřežení. Členové jezdeckého oddílu 

reprezentují Karlen jak v parkurovém sportu, tak i ve 

vozatajských závodech. 

Hřebčín Karlen bývá často cílem exkurzí a výletů 

mateřských školek, škol, skautů, táborů z blízkého i 

vzdáleného okolí. Karlen má vždy připraven hezký 

interaktivní program. O prázdninách je velký zájem i o 

příměstské tábory. 

V posledních třech letech pořádá hřebčín Karlen pro 

veřejnost také jezdecké odpoledne, které nese název  ,,Ze 

sedla vidíš mnohem dál“. Jeho program z velké části 

zaštiťují členové JK hřebčína Karlen. I letos se tato skvělá 

akce uskuteční. V sobotu 25. 6. 2016. Tímto Vás -  všechny 

- srdečně zve Jezdecký oddíl hřebčína Karlen. 
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Sběrné dvory 2016 
Obecní úřad v Dlouhé Třebové oznamuje občanům, 

že sběrné dvory se uskuteční ve dnech 11. 4. 2016 až 

14. 4. 2016 (pondělí až čtvrtek) vždy od 10.00 do 

17.00 hodin. Kontejnery na objemný odpad budou 

přistaveny za Obecním úřadem v ohradě. 

 

Upozorňujeme občany, že souběžně se sběrnými 

dvory bude proveden sběr nebezpečného odpadu a 

veškerých elektrospotřebičů, do sběrných dvorů 

nebude přijímána stavební suť, tráva ani větve 

stromů. Ukládání odpadu po stanovené době je 

přísně zakázáno! 

 

V případě odevzdání většího množství železného 

šrotu lze po dohodě zajistit odvoz prostřednictvím 

Obecního úřadu. 

 

Dále upozorňujeme občany, že mimo sběrné dvory 

mohou komodity podléhající zpětnému odběru (el. 

spotřebiče, baterie, žárovky, zářivky atd.) bezplatně 

odevzdat ve sběrném dvoře TEPVOS v Ústí nad 

Orlicí. 

 

Jan Horák 

 

 

 

Z bytového hospodářství 

Obec pronajme byt 
Obec Dlouhá Třebová nabízí k pronájmu obecní byt o 

velikosti 1 + kk (31,11 m2) od června 2016. Informace 

na Obecním úřadě. 

Umíte používat stránky obce? 

Informace k webovým stránkám 

Informujeme občany, kteří mají možnost přístupu na 

internet, že webové stránky obce jsou průběžně 

aktualizovány. Kromě základních a povinně 

zveřejňovaných informací zde naleznete také např. 

hlášení rozhlasem, aktuální i předešlá vydání 

Dlouhotřebovského zpravodaje, vývěsní desku 

s nabídkami občanům, důležité odkazy (ZŠ, SDH, 

kronikář obce, jízdní řády) apod. 

Pozn.: Pro zobrazení úplné nabídky použijte ikony 

    vlevo:             

 

 
Uzávěrka příštího Zpravodaje 

Uzávěrka příštího vydání zpravodaje je v pátek 10. 

června 2016. Vaše příspěvky můžete zasílat na email: 

dtzpravodaj@email.cz 

 

Cukrárna Mája zahájí svůj provoz od pondělí 11. 4. 2016. Všichni jste srdečně zváni. 
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S podporou obce Dlouhá Třebová 
 
Vážené dámy a pánové, 
chcete skutečně snížit náklady na domácnost či 
firmu? My Vám tuto možnost nabízíme a to 
prostřednictvím elektronické aukce, pořádané 
společnosti eCENTRE,a.s. 
 
Proč se touto problematikou zabývat? 

 Cena - úspory jsou skutečné a snadno 
porovnatelné 

 Servis - klient má zajištěn administrativně právní 
servis zdarma 

 Reference - města, obce a firmy, které s eCentre 
spolupracují 

 
Elektronické aukce využívají města, obce a firmy se 
společností eCentre již od roku 2006. První aukce na 
snížení cen elektřiny a zemního plynu pro 
domácnosti, se uskutečnila již v roce 2013. Za celou 
dobu uspořila společnost svým klientům cca 1,3 
miliardy korun. 
 
V aukcích dosahujeme v našem regionu průměrné 
úspory 29% u elektřiny a 42% u zemního plynu. 
 
Co je to elektronická aukce? 

Elektronická aukce funguje jako dražba, ve které však 
dodavatelé přes internet své nabídky snižují směrem 
dolů a snaží se tak získat skupinu klientů.         
http://ecentre.cz/ecentre-tv 
 
Zájemci o porovnání cen s aktuálním ceníkem z 
aukce a k vyčíslení Vaší úspory je třeba: 
 
Poslední vyúčtování a smlouva se stávajícím 
dodavatelem energií.  
 
Zašlete-li e-mailem, obratem Vám nezávazně 
vypracujeme cenové porovnání. 
 

Kontaktní místo  
Kancelář: 

Hýblova  1206 

560 02  Česká Třebová 

 
 

 

 

Pondělí – Pátek 

10 : 00 – 13 : 00    14 : 00 – 17 : 00 

 
(schůzku v kanceláři je potřeba si dopředu 
domluvit) 
 

Josef Křeček 

tel: +420 605 302 339 

e-mail: josef.krecek@partnerecentre.cz 
              
 

Konkrétní  úspory : 
 

Elektřina:    
Tarif          Spotřeba         Stávající cena        Aukční cena 
D25d         VT  3,61 MWh      1511,-                 790,-  

                NT 8,95 MWh      895,-               615,-  

Stálý měs. plat:                      60,-                  15,- 

 

   Celková roční úspora s DPH   6 835,-  Kč  

to je 39, 83%      

 

Plyn:     
Tarif               Spotřeba        Stávající cena        Aukční cena    
Topím plus 15,674 MWh            932,72             488,- 

Kapacitní složka ceny,  

Stálý měs. plat                                    124,22                 0,- 

        

   Celková roční úspora s DPH     10 238,-   

to je  52,53% 

 

 Už jsme pomohli ušetřit:   1 348 517 144 Kč  
 

http://ecentre.cz/ecentre-tv

