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Poslední leč – myslivecká zábava 19.11.2016 

 

 

Vánoční výstava v domku K. Davida 25.11. –27.11.2016 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

 
 
 

Večere   štědrý,  přicházíš   vonný,                                                                                                 

čarovnou  mocí  splnit  naše přání.                                                                         

Velebným tónem znějí naše zvony                                                                        

příchodu tvému  vstříc  na  uvítání.                       

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

opět je před námi konec roku a opět jsou tu Vánoce, ten krásný čas rodinných 

setkání, čas porozumění, slibů a předsevzetí. Žádné svátky nenaplňují lidská srdce 

takovou pohodou jako právě Vánoce.  Vždy, když si řekneme – Vánoce – to slovo 

zní ozvěnou našeho dětství a je příležitostí k tomu, aby se člověk zastavil a 

zavzpomínal. 

Věříme, že člověk, který prožívá krásu Vánoc, dovede dát druhým také lásku, 

dovede pochopit společný zájem nás všech – aby stále zněla radostná píseň míru, 

abychom si dovedli navzájem pomáhat, abychom dětem připravili šťastnou 

budoucnost a sobě spokojené stáří.   

 Vám všem, kteří dnes čtete tyto řádky, přejeme z celého srdce příchod pohody, 

míru a štěstí.  Do roku 2017 Vám přejeme především zdraví, pracovní i životní 

úspěchy, v rodině pak lásku, klid a pohodu. 

      zastupitelstvo  obce   
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ 

 

 

 4. 12. 2016    Rozsvícení vánočního s mikulášskou nadílkou

                   od 17:00 u kostela v Ženklavě 

  9.12. 2016       Vánoční keramické dílny  

             od 16.00 v ZŠ Ženklava 

 26.12.2016             Vánoční koncert 

                                                                            od 15:00 v sále KD 

    1.1.2017               Novoroční ohňostroj 

                                               od 16:00 na výletišti 
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Ve škole se žáci samozřejmě pilně učí, ale také připravují na nedělní rozsvícení 

vánočního stromu s Mikulášem 

V pondělí potom páťáci coby Mikuláš s anděly a čerty jako každoročně navštíví 

mateřskou školu. 

V rámci environmentální výchovy proběhne výuka pečení chleba, každý si upeče 

svůj bochánek. S rodiči si ve škole  něco pěkného vyrobíme při vánoční keramické 

dílně. Poslední týden nás ještě čeká netradiční hudební představení lidových 

písní... Zkrátka si to těšení na Vánoce zpříjemníme tak, aby pak byly opravdu 

šťastné a veselé... To bych všem chtěla popřát... Také klid, pohodu, lásku, štěstí a 

hlavně zdraví. 

 
Hana Vidličková, ředitelka školy 
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

V dětmi nejočekávanějším měsíci nás čeká příchod Mikuláše s jeho družinou- 

navštíví nás kamarádi ze základní školy s programem a děti se mohou těšit na 

dáreček od obecního úřadu. Vzájemně také ochutnáme perníčky, které jsme ve 

školce napekli s maminkami. Rodiče určitě netrpělivě očekávají vystoupení svých 

dětí na besídce, na kterou již pečlivě připravujeme program a vyrábíme přáníčka 

a drobnost pod stromeček. Za snahu děti odměníme loutkovým divadlem s 

„Trampotami čerta Huberta“. A potom strávíme už jen příjemný adventní čas 

s koledami, pohádkami a strojením vánočního stromečku. 

 
Zaměstnanci MŠ přejí 

všem dětem bohatou nadílku a dospělým krásné a klidné Vánoce. 
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INFORMACE OD HASIČŮ 
 

Topení a komíny 

 
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou vyhláškou č. 
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. 
ledna 2016. 

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, 
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 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt 
trhlin ve spalinové cestě. 

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. 
 
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). 
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení 
zdraví nebo života zasahující osoby! 
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