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Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl
více
Zda bude letošní zima delší, silnější, vydatnější, to
s určitostí nevíme. Těm, kteří žijí v rodinných domcích a ještě
nevyměnili starý kotel za nový, může být v blízké budoucnosti
docela teplo. Teda alespoň finančně.
Dle zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. budou od roku 2016 muset
všichni, kdo topí tuhými palivy, absolvovat každé dva roky
povinné kontroly kotlů. Vyplývá to z novely zmíněného zákona,
jež byla schválena sněmovnou. Předpokládá se v ní pravidelná
revize domácích kotlů, podmíněná nemalými a na desítky tisíc
vyčíslenými sankcemi. Jak se tedy zachovat a co udělat, abychom
předešli problémům?
Jak to má probíhat?
Žádné kontroly v domácnosti ani narušení soukromí nebudou. Na
požádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností (pro nás
Bruntál) budou lidé předkládat sami potvrzení o tom, že jejich
kotel na tuhá paliva je správně instalován, dobře provozován a
celkově udržován v souvztažnosti s pokyny výrobce a se
zákonem. Pokud potvrzení nepředloží, bude jim hrozit až
dvacetitisícová pokuta, a vyšší pak – až 50 tisíc korun – za
předpokladu, že bude v kotli používat paliva, která jsou zakázána
(odpady, uhelné kaly).

První revize je povinná do 31. prosince 2016. Oproti
tomu kontroly plynových kotlů jsou povinné již dnes. Cena jedné
revize se seřízením kotle činí okolo 1.500,– Kč.
Přísnější pravidla
Nová právní norma o ochraně ovzduší rovněž zpřísňuje celkové
požadavky na kotle, které lidé využívají ve svých domácnostech.
Hodnotí se jejich účinnost, emise, bezpečnost a celková efektivita
se základními parametry.
Kotle jsou dle těchto kritérií následně rozděleny do pěti
emisních tříd. Mezi ty nevhodné patří kotle třídy 1 a 2 (tzv.
odhořívací a dohořívací kotle s ručním přikládáním a velmi
nízkou účinností). Ty by revizemi plánovanými od roku
2016 neprošly. Od 1. ledna 2014 je možno prodávat jen kotle 3.,
4. a 5. třídy, a od 1. ledna 2018 bude povoleno prodávat kotle
pouze 4. třídy a vyšší. Zákon by svými pravidly měl řešit
i případy, kdy do kotlů 1. a 2. třídy lidé přikládají odpad a
zamořují okolí a sousedství dýmem a zplodinami z nevhodného
topiva. U moderních kotlů, které mají automatické přikládání, to
praktikovat nelze.
Jaký je správný a vhodný kotel?
Má-li tedy někdo přes 10 let starý kotel na tuhá paliva,
zpřísněným požadavkům nevyhoví. Bude tudíž nutná jeho
výměna za modernější. Ideálně nový efektivní kotel vyšší třídy.
Ten je sice finančně náročnější, ale při provozu se náklady vrátí
hospodárnějším fungováním kotle, který spotřebuje nejen méně
paliva při celkem komfortní obsluze, ale ušetří i čas. Na výběr je
mnoho možností – moderní elektrokotle, solární systémy, tepelná
čerpadla, kondenzační plynové či dřevozplynující kotle anebo
automatické kotle na pelety. Všechny jsou ekologické
i ekonomické. V závěru ušetří asi 15 – 26 % nákladů oproti
starým kotlům. Navíc zvolíte-li jiná než čistě tuhá topiva, uspoříte
do budoucna též za spotřební i ekologickou daň, která se zvyšuje.

přistoupíme k opravám.

Krátce z uplynulého měsíce.
Se začátkem roku jakoby si postavily hlavu oba obecní traktory.
Buď nejel jeden, nebo druhý a pak dokonce stávkovaly oba. Jeden
sice má nejlepší léta za sebou a u toho nového, jak praví klasik, „
soudruzi někde udělali chybu“. Díky této chybě se neustále trhalo
lanko spojky a nakonec nezbylo, než přistoupit k docela
razantnějšímu odstranění příčiny. Slibované vydatné únorové
sněžení tak prověří oba stroje a doufejme, že ke všeobecné
spokojenosti.
Určitě Vás všechny bude zajímat, kolik
se vybralo v naší obci na Tříkrálové
sbírce. Po rozpečetění schránek jsme se
dopočítali částky 8 685,-Kč. Letošní
výtěžek je dokonce vyšší než loňský, což
je chvályhodné, když si vezmeme
v úvahu ekonomickou situaci většiny
občanů naší obce. Nelze než Vám všem
poděkovat.

Jak již víte, Technické služby nám dosti razantně zvedly
manipulační poplatek za každou popelnici, kterou uchopí
k vývozu.
K této nepříjemné skutečnosti se
přidává ještě i pravidelně ukládaný odpad u horní
zastávky. Od ledna naši zaměstnanci svezli víc
jak 20 pytlů cizího odpadu, který nám nějaký
dobrák vykládá u kontejnerů na směsný odpad.
Opakovaně prosíme občany o spolupráci při
dopadení toho, kdo nám vytahuje společné peníze
z obecní kapsy.
Na přelomu měsíců února a března se bude konat první letošní
veřejné zasedání zastupitelstva obce. S termínem budete všichni
seznámeni a tímto vás na toto zasedání co nejsrdečněji zveme.
Starosta obce
Příspěvky paní Lenky Šímové:
Moudrý stařec Praděd bdí nad Jeseníky

Ukončení hostinské činnosti pana Urbaníka v Hospodě na
zastávce je všeobecně známo. Prohlídka prostor při předání
ukázala ne žalostný, ale zoufalý stav místního pohostinství. Po
tolika desetiletí užívání nikdo nečekal zázraky, ale jen nad
elektrickými rozvody by se střelil do hlavy každý slušný
elektrikář. Obecní zaměstnanci dva dny vyklízeli zanechané
zbytky zařízení, ještě po předchozím provozovateli pohostinství.
Škoda, že si pan Urbaník nesjednal vyklízecí dobrovolnou
brigádu. Takto bude muset odvedenou práci obci uhradit. Nyní se
vypracovává projekt na novou elektroinstalaci, který zaplatí ze
svého rozpočtu obec. Jaký bude další postup oprav to už bude
záležet na dohodě mezi obcí a novým zájemcem.

V Hrubém Jeseníku nad Červenohorským sedlem se vypíná nejvyšší moravská

Během ledna proběhly revizní kontroly hasičských přístrojů,
obecního elektrozařízení a byla provedena i povinná každoroční
odborná prohlídka dětského hřiště. Tento měsíc nás čekají dílčí
opravy veřejného osvětlení, které vykazuje poměrně hodně
výpadků. Nic netrvá věčně a jen co se počasí umoudří

Keylicht bylo jméno jiné hory nad Červenohorským sedlem. Posléze dostala

hora Praděd. Hora s lysým vrcholem, ze kterého jsou na východě vidět
Tatry a na západě Krkonoše, dostala podle legendy jméno po bájném vládci
tohoto pohoří, Pradědovi, o kterém se vypráví mnoho pověstí. Některé z
nich jsou nezaměnitelné, ale nejedna jako by z oka vypadla bájím o
Krakonošovi. Které báje původně o Krakonošovi jsou připisovány Pradědovi a
jaké posléze byly spojeny s Krakonošem, se nezpochybnitelně určit nedá.
Přenesené báje si lidoví vypravěči samozřejmě přizpůsobili prostředí, do
kterého je přesadili.

Hora Praděd měla původně ovšem jiné názvy, které

se měnily v průběhu staletí. Jméno Praděd je zaznamenáváno až od roku
1848. Původně hoře údajně staří Slované říkali Stará vatra, koncem 14.
století se nazývala Keilichter Schneberg, tedy Keilichterská Sněžná hora.
název Klínovcová hora, Niská Sněžka a až poté Alvater, v překladu Starý
otec, což byl základ pro české jméno Praděd.
Poblíž jeho vrcholu je skupina skal,, Petrovy kameny". Vážou se k

nim temné báje o sletech čarodějnic. Neblahou roli sehrály ve známých

ostatním v hejnu. A dala se znovu do počítání. Scházela ta největší. Na

čarodějnických procesech, konaných ve Velkých Losinách.

pravém křídle měla na několika brkách tmavé konce.

Jak Praděd vytrestal nezdárnou husopasku
U potoka nedaleko Ramzové pásla husopaska husy. Chvíli husy pozorovala.
Uštipovaly trávu, zvolna popocházely po louce, tu a tam některá došla k
potoku a spustila se na vodu. Žádná z nich se ale daleko nevzdalovala, držely
se v hejnu a tak je do něj nemusela shánět.
Z dlouhé chvíle pouštěla po vodě utrhané lístky z olše a ze spodních
větvích javoru, který tam rostl, si uvila věneček propletený lučním kvítím.
Jak slunce stoupalo po obloze, začalo připalovat. Mladé husopasce bylo v
slunečních paprscích horko a začala se nudit. ,, Hloupé husy", řekla
nazlobeně nahlas. ,, Vy máte život". Trávu máte šťavnatou, můžete se napást
po libosti, když se vám jen zachce, plavete si po potoce, o nic se nemusíte
starat. A já vás musím hlídat, nesmím se od vás hnout na krok, aby mě

Husopaska sevřela

tvář v dlaních a nešťastně se zadívala na hejno. Kde jste svou družku, co
mezi vámi schází , nechaly, husy pitomé!, obořila se na hejno. Kéž bych byla
jednou z vás, abych se s vámi domluvila, přála si vzápětí.
Jak to uslyšel Praděd, splnil ji její přání. Namísto husopasky stála před
hejnem husa. Pořádně veliká, větší než kterákoliv ostatní. Nová husa chvíli
jako by udiveně kroutila hlavou, roztáhla křídla a dívala se po nich. Poté
zakejhala a vykročila cestičkou, po které ráno husopaska husy na pastvu
přivedla.
Když hejno hus dorazilo k sedlákovi do dvora, selka se marně rozhlížela po
husopasce. Pro jistotu pak husy přepočítala, než je vpustila do chléva. Kde
vězí ta holka zatrolená! Husy pustí do dvora samotné a jde ven se bavit. No
já ji dám co proto, až se objeví.

sedlák nehuboval. Jídlo mi odměřují a nepředají se.Hned bych si to s vámi

Jenomže děvče se neobjevilo ani do západu slunce. Ještě, že se husy vrátily

vyměnila.

všechny a žádná nechybí. Děvče není spolehlivé, není problém si najít jinou

Husy si dál štěbetaly a ani se po ní neohlédly. Zato Praděd, který byl zrovna
poblíž, se po děvčeti podíval a nespokojeně zavrtěl hlavou.
,,Děvče, děvče! Husám nadáváš do hloupých, ale sama jsi rozumu moc
nepobrala, když takhle mluvíš. !", mumlal si sám pod vousy. Nu, mám teď jiné
věci na starost, ale ještě se sem k tobě vrátím a podívám se, jak si povedeš.
Když se vrátil, ležela husopaska ve stínu pod keřem a spala. Husy už nebyly v
hejnu. No, ty jsi to vyvedla, zamračil se Praděd. Vzal žalud a hodil jej po
děvčeti. Trefil ji do nohy. Husopaska procitla, ospale zamžourala, protáhla
se, rozespale přitom zívla a pak záhlédla husy, že již nejsou pospolu.
Vyskočila a začala je shánět do hejna. Udýchaná a zneklidněná se pokusila

husopasku, řekla na dvoře selka sedlákovi, když se vrátil z pole domů. A ráno
zařízni husu. Vždyť víš, že bude posvícení. Vyber tu největší, přikazovala
selka.
Všechno co spolu na dvoře mluvili, bylo dobře slyšet až do chléva. V největší
z husí, která bývala husopaskou, se zatajil hrůzou dech.
Praděd ji ovšem neponechal osudu. Zajímalo ho, jak to na statku dopadne, až
se vrátí husí hejno bez husopasky a dobře taky slyšel co selka se sedlákem
plánují. Sotva domluvili proměnil opět husu v husopasku. Co všechno si musela
vyslechnout, když ji ráno sedlák objevil v chlívku s husami a hlavně potom,
když zjistil, že největší husa schází.

je přepočítat. Počítala stále dokola a aby žádnou nevynechala, ukazovala si

Samozřejmě ji ze služby vyhnali a jestli přišla k rozumu? O tom se nic

na ně prstem, ale pokaždé dospěla k jinému číslu. Husy na místě nepostály.

neví. Takové svědectví se nedochovalo.......... (kráceno z knihy „Vládcové

Praděd nad tím kroutil hlavou.

našich hor“, HyneK Klimek)

Ať však husopaska počítala, jak počítala, zdálo se jí, že několik hus schází.
Napadlo jí podívat se po nich po proudu potoka. Tři tam skutečně objevila.
Zlostně po nich švihla prutem, vyhnala je z vody a po břehu zahnala k

Lenka Šimová

V únoru slaví své narozeniny a jubilea:
Paní Marie Halabalová

76 let

Pan Antonín Svoboda

71 let

Pan Josef Molík

68 let

Pan Miroslav Farkaš

65 let

Pan Ota Plášek

63 let

Paní Jitka Kubínová

63 let

Paní Júlia Pinková

60 let

Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale především dobré
zdraví!

.

V lednu se paní Anně Kozubové Pavlu Kozubovi narodil syn

Kotrlové a panu

Pavlík
Děťátku přejeme do života jen samé dobré věci
a rodičům mnoho radosti při výchově syna.
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