HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XVIII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

leden 2017

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Nývltová Jarmila

Chlístov

70 let

Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!

*************************************************************************************
Školská rada ZŠ a MŠ Hořičky Vás zve na TRADIČNÍ PLES
Termín: 28.ledna 2017 (sobota)
Místo: Hořičky - obecní hostinec
Začátek: 20 hodin
Hudba: Kosťa a spol.

nekuřácký

*************************************************************************************
Sbor dobrovolných hasičů v Hořičkách Vás srdečně zve na HASIČSKÝ BÁL
Termín: 4.února 2017 (sobota)
Místo: Hořičky - obecní hostinec
Začátek: 20 hodin
Vstupné: 80,- Kč
Hudba: Milan & Pepa duo
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nekuřácký

SBĚR VZORKŮ NA 10.ČESKO-SLOVENSKÝ KOŠT SLIVOVICE
Zahajujeme sběr vzorků na 10. ČESKO - SLOVENSKÝ KOŠT SLIVOVICE A
LIKÉRŮ, který proběhne 25.2.2017 od 13 hodin v kulturním domě v obci
Havlovice nad Úpou.
Na jeden vzorek domácí pálenky nebo likéru postačí 0,33l. Vzorky možno předat na
sběrných místech: OÚ Havlovice, pěstitelská pálenice Nové Město nad Metují, nebo
kontaktujte určené osoby: Z. Mencla tel. 774 854 079, J. Možiše - tel. 732 191 411
nebo Z. Eflera – tel. 777 348 495 a odběr dohodneme individuálně.
Vzorky vybíráme do 15.2.2017. Odborná degustace proběhne 18.2.2017.
Součástí letošního ročníku bude opět kromě degustací stovek vzorků (cca 600) i
bohatý folklorní program. A již tradičně proběhnou i ZVĚŘINOVÉ HODY s
nabídkou mnoha zvěřinových specialit.
Za darované vzorky děkuje a na setkání se těší pořádající spolek:
PŘÁTELÉ ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLORU HOŘIČKY – KŘIŽANOV o.s.
www.folklorhoricky.cz

INFORMACE PRO OBČANY
Revize spalovacích kotlů. V závěru loňského roku byla tato problematika často diskutována v médiích, a
tak jsme za vás pátrali po přehledných informacích. A protože kdo hledá, ten najde, objevili jsme
přehledně zpracované otázky a odpovědi např. na www.vytapeni.tzb-info.cz. Pokud máte přístup k internetu,
není nic jednoduššího, než uvedené stránky, nebo jakékoliv jiné, prostě navštívit. Pamatujeme ale i na
spoluobčany bez internetu, kterým předkládáme následující poznámky.
S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o
ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel resp. provozovatel kotle na pevná paliva je povinen si do
konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle a mít o tom doklad. Sankcí za neplnění je
pokuta. Kontroly a revize kotlů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem
daného kotle.
Konkrétně se v § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší uvádí, že provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva
kalendářní roky revizi kotle. Revize musí být provedena prostřednictvím osoby, která byla proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu,
údržbě a kontrole technického stavu zdroje. Doklad o kontrole musí být předložen na vyžádání obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností. Dokladem je potvrzení, že je kotel instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Koho se kontroly kotlů týkají? Provozovatelem zdroje je právnická nebo fyzická osoba, která kotel
skutečně provozuje. V případě nejasností je za provozovatele určen vlastník spalovacího stacionárního
zdroje. První kontrola technického stavu a provozu zdroje musí být provedena do 31. prosince 2016.
Pokud provozovatel kotle neprovede jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu kotle nebo
nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu potvrzení o provedení kontroly, vystavuje se riziku uložení
pokuty do výše 20 000 Kč pro fyzickou osobu nepodnikající nebo do výše 50 000 Kč pro podnikající
fyzickou nebo právnickou osobu.
Kdo kontroly kotlů může provést? Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního
zdroje provádí odborně způsobilá osoba (topenář) proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj
udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Tato osoba se musí prokázat provozovateli kotle při
kontrole. Je doporučeno, aby výrobce zveřejňoval seznam vlastních kontrolorů na svých webových
stránkách.
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Jak sehnat revizního technika pro kontrolu kotle? Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce
daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika,
tzv. odborně způsobilou osobou. Řada domácích výrobců již má zpracovány přehledné databáze svých
revizních techniků. Zápis do těchto seznamů je zdarma. Například:
- Seznam revizních techniků ATMOS: http://www.atmos.eu/servisni-technici/
- Seznam revizních techniků BENEKOV: http://www.benekov.com/kontroly-kotlu
- Seznam revizních techniků DAKON: http://www.dakon.cz/povinne-kontroly-kotlu-tuha-paliva/
- Seznam revizních techniků VIADRUS: http://viadrus.cz/revize-115.html
Existují však i jiné seznamy, kde je možné revizního technika najít:
- Seznam Hospodářské komory, který je spravován Asociací podniků topenářské techniky.
- Seznam revizních techniků – Kvalifikovaní topenáři pro dotace a revize kotlů (www.topenaridotace.cz),
který slučuje informace, jaké typy tepelných zdrojů může montovat (profesní kvalifikace) a jaké kotle
může kontrolovat.
Jak probíhá kontrola kotle v praxi? Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho
celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad paliva, ale
třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly mají revizní technici povinnost
poskytnout poradenskou nebo konzultační činnost a v případě potřeby doporučit postupy k vylepšení
stávajícího stavu nebo k zajištění bezproblémového a hospodárného provozu. Může se jednat o typy
zlepšující fungování otopné soustavy a snižující náklady na palivo, eliminaci škodlivých emisí,
modernizaci nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, popř. akumulační nádobu, apod.
Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se
mezi 500 až 1500 Kč a záleží především na dojezdové vzdálenosti revizního technika. Na základě
proběhlé revize vystaví technik na místě doklad o kontrole.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
UHELNÉ PRÁZDNINY
Prudké propady teplot posledních dnů ve mně vyvolaly vzpomínky na události před 38 lety. Začátek
roku 1979 se pamětníkům zapsal do myslí zejména díky tzv. uhelným prázdninám. Vydatné deště před
ochlazením způsobily, že uhlí ve vagónech i haldy v areálech elektráren se během několika hodin
proměnily v kámen, zamrzla korečková rypadla i transportní pásy, problematická byla i výpomoc v rámci
celé Evropy, protože např. v části bývalé NSR sněžilo nepřetržitě 80 hodin, ve Švédsku naměřili –47°C,
v Polsku se psalo o „zimě století“. Radost z popisované situace měli asi jen školáci, protože dostali
třítýdenní uhelné prázdniny. Sáňky uhlí ani elektrickou energii nepotřebovaly a dodnes nepotřebují, takže
o zábavu bylo postaráno.
Doba sice pokročila, máme velmi přesné předpovědi počasí (zejména ty krátkodobé), chytré telefony,
internet a zimní boty i bundy z Gore-Texu, ale na přírodu bychom byli krátcí i s dnešními vymoženostmi.
Závislost na elektrické energii a centrálních dodávkách tepla je velmi vysoká. Domácnosti vybavené
moderními technologiemi vytápění jsou zcela závislé na elektrické energii. Bez ní nesepne relé, neroztočí
se čerpadlo a v konečném důsledku nebude teplo. Zmiňovaní pamětníci vědí, že každý domek měl komín,
kamínka (pravděpodobně značky Petra), kůlnu na fůrku uhlí a nějaký ten špalek dřeva. Zamrzlé vagóny
tak trápily především ty, kteří zajišťovali dodávky tepla do úřadů, ale také třeba do sídlišť. Podobně tomu
bylo i s elektrickou energií. V domácnostech nešla sice televize, ale bylo alespoň více času na popisované
sáňkování. Ani lednička bez proudu nebyla nijak fatální. Vždyť za oknem bylo dost sněhu, do kterého se
potraviny podléhající zkáze daly jednoduše zmrznout.
Dodnes tak na uhelné prázdniny vzpomínají tehdejší školáci s rozzářeným úsměvem na tváři a
radostnými ohníčky v očích, zatímco jejich rodiče či prarodiče pamatují spíš studené kanceláře, šero na
chodbách továren nebo nepříliš teplé jídlo v závodní jídelně. A pokud bylo nutno použít k dopravě do
zaměstnání i vlak, autobus nebo městskou hromadnou dopravu, naskakuje jim husí kůže i po těch 38
letech. A co vy? Do jaké kategorie jste v této retro vzpomínce patřili?
P.S. Pro opravdové pamětníky doplňuji, že školáci tenkrát přišli o jarní prázdniny, aby mohli lépe dohnat
zmeškané učivo. ☺
(mn)
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KŘÍŽOVKA (minulé řešení: Kadaník, Antoš, Rudiš)

autor: Luděk Rudiš

Tajenka – příjmení našich současných nebo minulých spoluobčanů
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Vodorovně:
A – tajenka, kancelářská zkratka
B – jméno psa, cizí ženské jméno,
obal hrášku
C – americký kreslíř a
karikaturista rakouského původu
(Joseph Ferdinand Keppler), český
herec (Karel)
D – něco zvlášť, spojovací
materiál, jeden (německy)
E – tajenka, kypřit půdu
F – značka letadel sovětského
konstruktéra Antonova, oslovení
lidské spodiny, obilný sklad
G – podnik v Adamově, potřeba
švadleny, ruský panovník

Svisle:
1 – model, spojka
2 – mužské jméno, konec (anglicky)
3 – roh (peřiny), opak rámusů
4 – zkratka evropské komise, utíká, MPZ Švédska
5 – nelámej, iniciály herce Tomáše Töpfera
6 – ženské jméno (13.srpen), typ starých nákladních aut Škoda
7 – MPZ Ukrajiny, německá řeka, OI
8 – MPZ Španělska, letošní rok, T
9 – tajenka, římsky 99
10 – asi (básnicky), český herec (Limonádový Joe)
11 – MPZ Rakouska, učitel

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25.kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz . Autorem příspěvků označených (mn) je M.Neumann. Počet výtisků - 240 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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