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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
ani se tomu nechce moc věřit, ale opět přichází období adventu a s tím se
nezadržitelně blíží konec roku 2018 a na dveře nám klepe příchod roku 2019.
Všichni jste jistě zaznamenali, že tento rok byl tak trochu zlomový ve vztahu k
novému obsazení ve vedení obce. Tím zlomem byly říjnové komunální volby.
Vy sami jste měli možnost vyjádřit svými hlasy spokojenost nebo
nespokojenost s děním v naší obci. Vy sami jste si vybrali své zástupce a
postavili je do pozice zastupitelů. Na základě Vašeho hlasování tak došlo
k podstatné obměně ve složení obecního zastupitelstva v Ženklavě. Je
potěšitelné, že nově zvolení zastupitelé vzešli z mladé, respektive střední
generace občanů Ženklavy. Tato skutečnost nesporně přispěje k novým
aktivitám ve vedení obce ve vztahu obce k občanům. V tomto směru bych chtěl
nově zvoleným zastupitelům popřát mnoho úspěchů v jejich zodpovědné a
mnohdy nedoceněné činnosti ve službě obci. Přeji si, abychom se vyvarovali
zbytečným sporům, roztržkám a závisti. K ničemu dobrému nevedou.
Příchod nově zvolených zastupitelů přináší ve svém důsledku i to, že jiní s
činnosti v obecním zastupitelstvu končí. Po říjnových komunálních volbách
tak ze zastupitelstva obce Ženklava odešla paní Vladimíra Topičová a pánové
Alan Podolák, Karel Krhut a Roman Hykel. Dovolte mi, abych všem
jmenovaným za celé zastupitelstvo obce a všechny spoluobčany Ženklavy
poděkoval za všechno, co během svého působení ve vedení obce udělali nejen
pro obec, ale zejména pro samotné občany naší obce. Ještě jednou děkuji a za
všechny spoluobčany přeji do budoucna hodně zdraví, rodinné pohody a
splnění vytýčených cílů. Při této příležitosti nemohu opomenout poděkovat za
dlouholeté působení ve funkci starostky obce Ženklavy paní RNDr. Karle
Mlčákové, která sice ukončila svoji činnost v nejvyšší funkci v obci, ale nadále
zůstává členkou obecního zastupitelstva v Ženklavě. Dovolte mi, abych i
odstupující paní starostce popřál mnoho zdraví a rodinné pohody a pokud
možno bezstarostné užívání zaslouženého důchodového odpočinku. Poděkování
na tomto místě patří i panu Vladislavu Davidovi, dlouholetému aktivnímu
spolupracovníkovi Obecního úřadu v Ženklavě, který rovněž ke konci roku
2018 končí se svojí aktivní činnosti v obci.
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Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a měli bychom hodnotit uplynulé
období. Ohlédnout se musíme všichni za tím, co se každému z nás podařilo
v osobním i profesním životě. Nebudu na tomto místě popisovat všechno, co
bylo ze strany obce v uplynulém období vybudováno. To nakonec může každý
vnímavý občan posoudit sám. Je samozřejmé, že ne vždy se daří plnit
plánované věci tak, jak bychom si přáli. Realizace některých plánů je mnohdy
zpomalována nejen legislativními překážkami, ale zejména finančními
možnostmi obce. Věřím však, že i nadále budeme ve vedení obce všechny tyto
překážky společným úsilím zdárně překonávat a že tak společně docílíme
postupné plnění vytýčených cílů. V tomto směru Vás spoluobčany prosím o
trpělivost a shovívavost. Věřte, že i my chceme mít některé plánované výstavby,
zejména cesty, chodníky a podobně, vybudovány dříve, než se ve skutečnosti
podaří realizovat.
Ale blíží se čas vánoční. Splňme si tedy všechna tajná přání a navoďme
krásnou atmosféru Vánoc a posledních dnů v roce. Nelze si přát více, než
abychom se za rok opět mohli potkat v tomto předvánočním čase, podat si ruce
a říci si – byl to dobrý rok.
Věřte, že vše není jen o práci a uspěchaném životě, kde se jeden s druhým
pouze míjíme. Nesnažme se na poslední chvíli dohnat vše zameškané. Všechno
má svůj čas. Čas pohody a odpočinku po celoročním shonu. Přeji Vám, abyste
vánoční svátky a Nový rok prožili bez stresů a nervozity tak, aby Vám
odměnou za toto Vaše snažení byly úsměvy Vašich přátel a blízkých a u
rozsvíceného stromečku byly jen rozzářené oči Vašich spokojených dětí.
Přeji Vám do nového nadcházejícího roku 2019 zejména mnoho zdraví, ale i
štěstí, zdaru a úspěchů jak v pracovním, tak soukromém životě.

Starosta Obce Ženklava
Bc. Vojtěch Rýdel
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

30. 11. – 2. 12.

Vánoční výstava
- v domku K. Davida

2. 12.

Rozsvícení vánočního stromu
s mikulášskou nadílkou
- od 17:00 u kostela

15. 12.

Vánoční koncert „Ondrášek“
- v sále KD od 17:30

1. 1. 2019

Novoroční ohňostroj
- výletiště

OZNÁMENÍ
Obecní úřad v Ženklavě pořádá dne 8. 2. 2019 zájezd
do divadla J. Myrona na představení „ Romeo a Julie“.
Odjezd autobusu ze Ženklavy je v 17.00 hod. postupně od všech aut.zastávek.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 607179803.
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Akce podzimních měsíců jsou již za námi. Připomínáme třeba drakiádu, Běh
rodným krajem Emila Zátopka, dále projektové vyučování s názvem
Štrúdlování, na které letos navazovala oslava výročí vzniku republiky –
vzpomínáte? Spolu se zahrádkáři a myslivci žáci školy zasadili vzrostlou lípu, o
kterou teď pečují. Lampionový průvod je již také minulostí, stejně jako
vánoční tvoření s rodiči a prarodiči…
Do Vánoc žáky ještě čekají akce v rámci prevence rizikového chování,
teoretická část dopravní výchovy, divadelní představení, slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu se živým Betlémem, výukový program Zdravá 5, do naší
mateřské školy přijde Mikuláš (děti 5. ročníku si již připravují vystoupení).
Půjdeme ke krmelci v lese a poslední školní den v tomto roce si zazpíváme
společně koledy.
Všem Vám přeji klidné a pohodové Vánoce a v novém roce hlavně hodně
zdraví.
Hana Vidličková
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Předvánoční dojmy z mateřské školy

Prožíváme nejkrásnější období roku, alespoň z pohledu dětí. Dušičky jim
trošku svírá nejistota- jak to dopadne s návštěvou Mikuláše a jeho družiny? To
čekáme jako každoročně kamarády ze školy, vzájemně si zazpíváme a
obdarujeme se perníčky, které jsme s maminkami upekli. Vystoupíme na
zahájení vánoční výstavy a rozsvěcení stromu a za odměnu nás čekají dvě
divadla- jedno ve školce a druhé společné ve škole. Děti velmi prožívají
nacvičování programu na besídku ve školce, kam zveme rodiče i prarodiče.
Všechno shrnuje tato říkanka:
Děti mají nejraději,
když před čerty utíkají.
A těší se na Vánoce
a pak nashle - v novém roce!

Pečení vánočních perníčků 26. 11 .2018
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OBEC ŽENKLAVA
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU
„

ONDRÁŠEK
15. 12. 2018 OD 17: 30
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
BĚHEM KONÁNÍ KONCERTU BUDE SÁL UZAVŘEN,
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

POZVÁNKA
OBCE ŽENKLAVA

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1. LEDNA 2019
OD 16:00 NA VÝLETIŠTI
HUDBA A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

2019
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Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by
neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a
kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je
může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:


zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům,
podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,



zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do
volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,



zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,



zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních
hmot třídy reakce na oheň B až F,



zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou,



zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:


před jejím uvedením do provozu,



při každé stavební úpravě komína,



při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,



před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,



před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu,
provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o
provedení čištění a kontroly spalinové cesty,



po komínovém požáru,



při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve
spalinové cestě.
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Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení
revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných
usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí
nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je
lepší se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon
připojeného
Činnost
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
pevné

kapalné

plynné
celoroční sezónní celoroční
sezónní provoz
provoz provoz provoz

čištění spalinové
cesty

3 x za rok 2 x za rok 2x za rok 1 x za rok

1 x za rok

kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců
v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče
na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl
popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit
plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku
lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do
komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním
sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života
zasahující osoby!
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Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je
nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro
které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo,
zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Odbor prevence HZS Moravskoslezského kraje

Vážení občané
ve dnech 1. až 14. ledna 2019 bude probíhat ve Vaši obci Tříkrálová sbírka.
V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám
prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou
použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost
a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme,
pracovníci Charity Kopřivnice
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Charitativní akce “Krabice od bot”
Již posedmé v ČR bude od 26. 11. do 9. 12. 2018 probíhat
předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin.
Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit
jejich krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům.
Zabalené, označené krabice (např. Kluk 7 – 12 let)
vybíráme v ZŠ a MŠ, OÚ Ženklava do 8.12.2018
www.krabiceodbot.cz

Aktuální číslo zpravodaje naleznete na stránkách obce http://www.zenklava.cz/

