ZPRAVODAJ OBCE PALONÍN
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje obce Palonín, ve kterém bych Vás
chtěla informovat o dění v obci a nabídnout zajímavé informace, které Vás, doufám,
zaujmou.
Hana Ficnarová, starostka obce

Dotační titul pro rok 2011
V rámci vyhlášených dotací týkající se Programu obnovy venkova pro rok 2011 zastupitelé
vybrali dotační titul – výměna oken kulturního domu. Předseda výboru pro sport a místní rozvoj
p. Dudek oslovil několik firem, došlé nabídky byly posouzeny a projednány na pracovní schůzce
zastupitelů. Jako nejlepší, po obsahové stránce a co do rozsahu nabízených prací byla
vybrána nabídka od f. AKTOS.

Mikroregionem na kole Palonín 2011
Tato sportovně - kulturní akce se předpokládá v měsíci září, pořadateli budou místní organizace
SDH a TJ, přesný termín a místo bude včas upřesněno. V minulém roce byla tato akce
organizována obcí Třeština a vzhledem k velkému zájmu jak závodníků tak i veřejnosti
počítáme, že občané naší obce tuto sportovní akci také přivítají.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
I v letošním roce se uskuteční svozy velkoobjemového a nebezpečného opadu, a to v květnu a
v říjnu, přesné termíny budou včas upřesněny.

Od 1. 1. 2011 jsou kontroly komínů povinné!
Služby kominíka bude od 1. 1. 2011 podle odhadů potřebovat minimálně 2,5 milionu
domácností. Jaké změny přinese nové nařízení vlády? Jaké výhody a nevýhody to pro
nás bude mít? Kolik budeme muset na kontroly komínů vydat z rodinného rozpočtu?
Kvůli zanedbaným komínům ročně vyhoří přes 300 obytných domů. V loňském roce
navíc požárů přibylo o čtvrtinu a se stejnými čísly můžeme počítat i letos. Vláda proto
od ledna roku 2011 zavádí nové nařízení, které nařizuje pravidelnou kontrolu komína
od kominíka alespoň jednou ročně. Toto nařízení platí pro domácnosti rodinných
a bytových domů, ale i chat a chalup. Do některých větších bytových domů bude muset
kominík přijít dvakrát ročně, pizzerie nebo restaurace s krbem se budou kontrolovat
každé dva měsíce. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn.

Jaké další změny přinese nové nařízení?
Změny přinesou také jistá ulehčení. Například u kotlů na dřevo a uhlí bylo čištění
povinné šestkrát za rok, od příštího roku to bude jen dvakrát až třikrát, na chalupách jen
jednou. Povinná kontrola se netýká vafek odvětrávaných fasádou a nevztahuje se
ani na nepoužívané komíny, které však musí být zakryté proti dešti a označené tak,
aby bylo jasné, že nejsou v provozu.
Tento rok ještě stačí, aby kominík vydal po čištění pouze stvrzenku. Od nového roku se
bude muset vyplňovat zpráva o kontrole, kde budou mimo jména kominíka a majitele
objektu uvedeny i zjištěné nedostatky odstraněné na místě a neodstraněné i specifika
čištěné spalinové cesty.

Jaké problémy může přinést nepravidelné čištění?
Užíváním zanedbaného komínu vám hrozí především velké nebezpečí v podobě otravy
oxidem uhelnatým, který zaneseným komínem nemůže volně odcházet spolu se
spalinami a tím pádem se vrací zpět do prostoru - v nejhorším případě obytného.
Druhým logickým nebezpečím je požár vzniklý vznícením sazí, jejichž vysokou teplotou
vznikne v komíně přetlak, následný výbuch a požár celého objektu.
Další nepříjemností vzniklou zanedbaným komínem může být finanční sankce v podobě
pokuty od hasičů. Pokud hasiči po požáru zjistí jako příčinu zanedbaný komín, může se
pokuta vyšplhat až na 25.000 korun. Když doklad o kontrole při požáru shoří, bude
možné jej vyhledat u kominíka, který by si měl archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru,
že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese odpovědnost on.

Může být kvůli nekontrolovanému komínu krácena pojistka?
Na nové nařízení budou samozřejmě reagovat i pojišťovny. Ty při vyšetřování požáru
vycházejí z vyšetřovací zprávy vypracované hasiči. Při vzniku požáru kvůli zanesenému
komínu může pojišťovna vyplatit méně, než je vyčíslená škoda. Samozřejmě bude
pojišťovna postupovat u každého případu individuálně. Procentuálně nebývá snížení
nějak drastické, avšak při shoření domu za několik milionů to může znamenat několik
desítek, či stovek tisíc korun. Při opakovaném porušování povinnosti je pak sankce
vyšší.

Kdy je nevhodnější doba pro čištění komína a kolik nás to bude stát?
Samozřejmě nevhodnější doba je před začátkem topné sezóny, ale kontrolu či čištění
komína je možné provést i během topné sezóny. Je však dobré před čištěním přestat
topit. Prohlídka komína trvá přibližně hodinu a pokud dochází k dokonalému spalování,
není nutné ani komín čistit. Samotné čištění zabere kolem 10 minut bez vybírání sazí.
Na kontrolu si musíme připravit od 300 do 500 korun za jeden komín, záleží na stavu
a dostupnosti komína. Bude-li nutné použít kameru či endoskop, protože jsou
kouřovody zabudovány do podhledů nebo chybí přístup pro kontrolu, cena se může
vyšplhat až na dvojnásobek.

Tuto službu nabízí p. Vojtěch Kalabis, tel. 732 234 944.

Den malých obcí: starostové byli informováni o digitalizaci
Starostové z celé republiky byli na Dnech malých obcí, které proběhly 1. března v Praze
a 3. března ve Vyškově, informováni o pokračování procesu digitalizace televizního
vysílání.
„Naším cílem bylo především informovat starosty o průběhu digitalizace, připomenout
jim hlavní zdroje informací a upozornit na termíny vypínání analogového televizního
vysílání v roce 2011,“ shrnul přednášku starostům Tadeáš Novák, tiskový mluvčí
projektu digitalizace televizního vysílání. Informačními pilíři kampaně jsou především
webové stránky www.digitalne.tv a bezplatná infolinka 800 90 60 30.
Akce Den malých obcí je tradičním setkáním starostů obcí s čelnými představiteli
jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními
problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační
politiky a dalších. Jedním z partnerů letošního, již 35. ročníku, byla právě i Národní
koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR. Národní koordinační skupina (NKS) je
centrálním koordinačním orgánem, jehož zřízení schválila vláda ČR z důvodu potřeby
koordinovat celý proces přechodu na digitální vysílání s přesahem do mnoha resortů a
oblastí. NKS realizuje také informační kampaň.
„Prezentaci na Dni malých obcí jsme naplánovali jako doplnění dalších aktivit
informační kampaně. Zástupci obcí jsou pro nás důležitou cílovou skupinou, neboť mají
vliv na občany ve svých regionech a mohou informace o procesu digitalizace předávat
dále,“ komentoval partnerství Zdeněk Duspiva, předseda Národní koordinační skupiny
pro digitální vysílání v ČR (NKS).
Starostové byli v rámci přednášky seznámeni s dosavadním vývojem digitalizace, jejím
současným stavem a především s nejbližšími daty vypínání zemského analogového
televizního vysílání. V letošním roce dojde k vypnutí zemského analogového televizního
vysílání v územních oblastech Jihlava (31. 5.), Trutnov (30. 6.), Brno (30. 6.) Jeseník
(31. 10.) a Ostrava (30. 11.). Starostům byla také nabídnuta možnost objednat si do své
obce na konkrétní datum tzv. digihlídky, které se v období před vypínáním zemského
analogového televizního vysílání v dané územní oblasti pohybují, rozdávají informační
materiály, komunikují s lidmi, odpovídají na otázky a zajišťují kontaktní část informační
kampaně.
Páteří informační kampaně k přechodu na digitální TV vysílání je bezplatná informační
linka 800 90 60 30 a webové stránky www.digitalne.tv. Na těchto stránkách je k
dispozici i unikátní vyhledávač, který po zadání názvu obce vygeneruje všechny
relevantní termíny vztahující se k přechodu na digitální TV vysílání a ukončení
analogového TV vysílání v daném regionu.

PUSŤTE DOMŮ TROCHU JARA
Letošní zima udeřila skutečně řádně a je tu už jednoduše řečeno příliš dlouho. Sníh
a mráz by jistě každý z nás již dávno vyměnil za dny plné sluníčka a voňavého jara.
Pojďme si domů přinést trochu jara, než to pravé začne za okny. Na to si totiž budeme
muset ještě chvíli počkat. V současné době jsou hojně k dostání nejenom rostliny
ozdobné listem ale také rostliny ozdobné květem. Některé z nich jsou velice oblíbené,
protože jsou něco jako poslové jara.
Typickým symbolem jara jsou petrklíče (Primula), které jsou k dostání již od prosince.
Oblíbenosti však začínají nabývat až po svátcích narození Ježíška, kdy začínáme
sklízet vánoční výzdobu a těšíme se pomalu na příchod jara. Květy petrklíčů nesou
neuvěřitelně širokou paletu barev. Květní lístky mohou být jednoduché, zvlněné nebo
plnokvěté, zkrátka máme z čeho vybírat.
V teplé místnosti sice petrklíč příliš
dlouho nevydrží, přesto dokáže
potěšit. Pravidelně jej zaléváme a
vyhýbáme se stanovišti v blízkostit
ústředního topení. Vhodný je i do
truhlíků a okrasných misek, kterými
zdobíme okenní parapety.
Primulky můžeme v těchto nádobách
kombinovat s břečťanem a cibulovinami. Hned bude za okny veseleji.
Po odkvětu se rostliny nezbavujte.
Ostřihejte pouze suché a hnědé listy
a uložte jej do chladnější místnosti.
Jakmile to počasí dovolí, můžete
rostlinu vysadit na zahradu, kde znovu
vykvete.
Hyacinty jsou také velice dekorativní, pokud
cibuli nezasadíme do země či štěrku, ale do speciální skleněné nádoby s vodou. Celá dekorace
působí velice čistě a jemně. Cibuloviny patří
rovněž mezi krátkodobé pokojové rostliny, jejichž
cibule ovšem po odkvětu můžeme zasadit
na jaře na zahradu.

Pantoflíček (Calceolaria) patří mezi
nejčastěji prodávané rostliny v období
Velikonoc. Typické jsou nafouklé květy
žluté, oranžové nebo červené barvy,
které vynikají mezi sametovými listy.
Pokud rostlině dopřejete světlé stanoviště při teplotě maximálně 15o C,
vydrží kvést celý měsíc. Pravidelně
zaléváme. Pozor však na přelití, které
by mohlo být pro rostlinu osudné.
Rostlina miluje zvýšenou vlhkost
vzduchu. Mlžíme však pouze okolí
rostliny nebo květináč postavíme do
misky s vlhkými oblázky.
Starček (Cineraria) roste keříkovitě
a nese záplavu pestrých květů, které
jsou velice podobné listopadkám.
K dostání jsou od zimy do jara odrůdy
bílé, růžové, modré, červené a fialové
barvy. Pouze žlutou odrůdu byste
stěží hledali. Ideální je světlé stanoviště, kde se pohybuje teplota okolo
10o C.
Na chladnějším stanovišti rostlina
kvete 4 – 6 týdnů. Teploty okolo 20o C
rostlině nesvědčí a zkracují její životnost. Pravidelně zaléváme a rosíme
listy. Po odkvětu rostlinu odstraňujeme.

Brambořík (Cyclamen) sice není typickou jarní květinou, ale na pultech květinářství je
v současné době k dostání. Patří mezi jedny z nejoblíbenějších hrnkových květin a je
také vhodná k řezu. Květy této
půvabné rostlinky směřují vzhůru a
připomínají motýly, kteří jakoby
odpočívali na jejích stoncích. Nesou
bílou, červe-nou a růžovou barvu
a některé druhy dokonce jemně voní.
Rostlině se daří na světlém stanovišti
a při teplotě 12o C vydrží kvést velmi
dlouho. Důležité je vědět, že se
rostlina zalévá do misky, nikoli na hlízu, protože by začala uhnívat.
Obvykle se po odkvětu likviduje, i když
při správné péči vydrží kvést několik
let.

BŘEZEN NA ZAHRADĚ
řeznové záhony se již začínají probouzet a jarní sluníčko vytahuje paprsky
květy cibulovin a některých trvalek. S příchodem jarního počasí se odstartují jarní práce
na zahradě. Pro někoho radost, pro jiné pouze starost. Kromě výsadby některých
ovocných dřevin, je březen především měsícem řezu. Řezání si v březnu užijeme
vskutku dost od čerstvě zasazených ovocných stromů, až po růže a živé ploty. Tím to
však zdaleka nekončí. Období klidu odzvonilo i pokojovým rostlinám. Než začnete s
jejich hnojením, zkontrolujte, zda některé nepotřebují přesadit či rozmnožit.

Okrasná zahrada
Je čas řezu růží a živých plotů
V březnu už je obvykle jaro v plném proudu. Na záhonech se začínají objevovat první
jarní rostliny. V tomto období je třeba začít opečovávat růže, kterým pomalu podle
aktuálního počasí začínáme likvidovat zimní přikrytí. Správným řezem se růže bohatě
odvděčí velkými a zdravými květy. Další řez, kterým začínáme jaro, je řez živých plotů.
Pokud plánujete založení živého plotu a střihání dřevin přímo nesnášíte, určitě
zapomeňte na živý plot z listnatých dřevin, který je na řez poměrně náročný.

Ovocná zahrada
Chráníme ovocné dřeviny postřiky
Od března již začínáme s ochrannou některých ovocných dřevin. Obzvlášť u broskví
nesmíme opomenout postřik proti kadeřavosti listů. Některé druhy peckovin (višně a
třešně) ošetřujeme před vyrašením proti rakovinnému odumírání větví přípravkem
Kuprikol. Kromě toho vysazujeme některé druhy ovocných dřevin, které ihned po
výsadbě silně seřezáváme. Maliníkům je třeba odstranit loňské odplozené výhony, které
seřezáváme u země. V březnu je již nejvyšší čas dokončit řez vinné révy a pohnojit ji
dusíkatými hnojivy. Vysazujeme nové ovocné stromy a keře, které ihned po výsadbě
seřezáváme. Provádíme řez peckovin a jarní udržovací řez jabloní a hrušní.

Trávníky
Provzdušňujeme trávník
V březnu začínáme trávník přihnojovat kombinovanými hnojivy. Pokud jsme jej před
zimou nevápnili, máme nejvyšší čas. Začínáme s provzdušňováním trávníku pomocí
vertikutátoru, které je možné také zapůjčit, pokud jej nechcete hned kupovat. Vertikutací
(prořezávání) dosáhneme krásně zeleného trávníku, protože ostré nože zajistí
provzdušnění půdy od drnů a nečistot. Do půdy se tak dostává více živin, vody a
slunce. Vertikutace je možná kdykoliv během roku, nejvýznamnějším obdobím je však
jaro a podzim. Levnější variantou jsou vertikutační ruční hrábě, které jsou opatřeny
plochými srpovitými zuby. Pokud to počasí dovolí můžeme na konci měsíce poprvé
posekat trávu, která by však měla být 8 cm vysoká.

Palonín 17 , 789 83 Loštice, telefon: 583 445 822, e-mail: oupalonin@quick.cz

