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KLÁŠTERECKÉ NOVINY

EKOLOGICKÉ OKÉNKO

STOP neekologickým kotlům v našem městě

Klášterec nad Ohří se jako
jediné z větších měst našeho
okresu zapojilo do programu
kotlíkových půjček. S motivací, průběhem a výsledky
této akce vás nyní seznámí
pan Jaroslav Gabriel. Jeho
společnost zabývající se širokým
spektrem
činností
v oblasti energetiky město
v rámci tohoto projektu najalo
na pomoc zájemcům o výměnu nevyhovujícího kotle za
jeho ekologičtější variantu.
Osobně se pak zájemcům
věnoval jeho syn Jindřich
Gabriel, kotlíkový specialista.

Město podpořilo při výměně
kotle již čtyři a podpoří ještě
dalších šest obyvatel Klášterce nad Ohří, kteří se přihlásili do programu kotlíkových půjček. Žadatelé, kteří
si pořizují tepelné čerpadlo
nebo kotel na biomasu, dostali
či dostanou bezúročnou
půjčku od města ve výši
200 000 Kč a ti, kteří
přejdou z uhlí na plyn, mohli
čerpat půjčku ve výši
150 000 Kč. Zároveň dostali
či dostanou kotlíkovou dotaci
až 120 000 Kč z dotačního programu Ústeckého kraje, kterou použijí na umoření zmíněné půjčky, a zbytek dlužné
částky budou moci městu
splácet po dobu 10 let.
Půjčku i krajskou dotaci
dostanou všichni, kteří o to
požádali a splňovali podmínky
pro udělení dotace. Hlavní

z podmínek byla dokumentovaná likvidace starého neekologického kotle na tuhá paliva
zapojeného do systému
ústředního topení. Přihlášené
zájemce v procesu výměny
po celou dobu doprovázel
kvalifikovaný energetický
specialista, který dotyčným
radil a pomáhal s žádostmi
o krajskou dotaci. Úspěšnost
žádostí tak byla 100%.
Peníze na půjčky získalo město ze státní dotace a vrácené
prostředky od občanů znovu
použije jako spoluúčast při
zateplení místního zdravotního střediska v příštím roce,
které proběhne za přispění
další dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
Program kotlíkových půjček je pro příjem nových
žádostí prozatím již uzavřen. Celá akce proběhla
v souvislosti se zákazem
používání kotlů 1. a 2. emisní
třídy od podzimu roku 2022.
A zdá se, že tento zákaz nebyl
zdaleka poslední. Na sklonku
roku 2020 doporučila česká
Uhelná komise Vládě ČR
definitivně ukončit využívání uhlí k tvorbě energie
a tepla v Česku do roku
2038. Tento závěr komise
budou nyní připomínkovat
jednotlivá ministerstva. Ve
věci stanovení konečného
termínu ukončení používání
uhlí je prozatím vládní kabinet rozdělen a budou probíhat
další jednání. Část ministrů

Spokojený majitel nového plynového kotle pan František Synek
(vlevo) s kotlíkovým specialistou Jindřichem Gabrielem
chce prosadit dokonce bližší
termín, a to již v roce 2033.
V souvislosti s tím se dá také
očekávat vyhlášení dalších podpůrných programů pro výměnu kotlů.
Závěrem bych rád zmínil
možnost
bezplatného
poradenství ve věci energetických úspor a podpory
zavádění obnovitelných zdrojů energie v síti středisek
EKIS, určené občanům,
veřejné správě, podnikům
i podnikatelům. Energetická konzultační a informační
střediska jsou pro daný
kalendářní rok vybrána
a financována Ministerstvem
průmyslu a obchodu, mají
zastoupení ve všech krajích
ČR a poradenství zde vykonávají kvalifikovaní odbor-

níci v oblasti energetiky.
Pro okres Chomutov je nyní
nominována
společnost
Auxilien Invest s.r.o., jíž
jsem jednatelem. Kontaktovat nás můžete telefonicky
606 210 852 anebo písemně
na
e-mailové
adrese:
ekis@auxilien.cz.
K završení úspěšného projektu se také krátce vyjádřil
referent odboru místního
hospodářství,
dopravy
a životního prostředí Libor
Kocáb: „S dotacemi je vždy
plno práce navíc. Obzvlášť
tento soubor dotací byl náročný. Ve výsledku vsak pomůžeme našim občanům a zlepšíme ovzduší v našem městě.
Navíc ušetříme za energie
zateplením střediska při minimálních nákladech města.“

Čím v zimě přilepšit hladovějícím ptáčkům?

Na ilustrační fotografii sýkorka modřinka

Zima nám v únoru udeřila
v plné síle, a tak je o to důležitější krmit naše ptáčky. Musí
odolávat mrazům a kvůli sněhové vrstvě nemají kde
sehnat potravu. Hladově se
vrhají do krmítek, kam jim
k tradičním slunečnicím
můžeme přisypat drcené
syrové oříšky či ovesné vločky. Vyzkoušíme třeba také
neslazené sušené ovoce či
oves, pšenici, proso, kukuřici,
ovšem tady záleží na tom,
kteří ptáci naši spižírnu
navštíví. Každý druh má rád
něco jiného. Na ovoci si třeba
pochutná kos, zatímco proso
sezobne pěnkava či vrabec.

Do krmítka ovšem nikdy
nedáváme zbytky naší potravy, dokonce ani drobky pečiva, slané ani pražené oříšky,
syrovou rýži ani kokos, tím
bychom ptáčkům naopak ještě ubližovali. Pokud nemáme
krmítko, můžeme pomoci
alespoň zavěšením lojových
koulí, které poslouží též docela dobře. Musí jen viset dostatečně vysoko, aby ptáčky
neohrožovaly kočky, tedy
minimálně jeden a půl metru
nad zemí.
Renata Šindelářová, vedoucí
přírodovědného kroužku
DDM Volňásek ■

