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6. jednání Zastupitelstva obce

USNESENÍ z 6. jednání Zastu- d) Hospodaření obce k 31.8.2015 d) Organizační
zabezpečení
pitelstva obce Žihle, konanéinventarizace majetku za
e) V. – VII. úpravu rozpočtu
ho dne 29. září 2015
r. 2015
r. 2015
Zastupitelstvo obce po projede) Rozhodnutí o námitkách
20) schvaluje:
nání schváleného programu:
k návrhu Změny č. 1 územního plánu Žihle.
a) Zápis o průběhu 5. jednání
19) bere na vědomí:
zastupitelstva obce na zá- f) Vydání změny č. 1 územnía) Provedenou kontrolu usnekladě ověření zastupitelů
ho plánu Žihle.
sení z 5. jednání zastupitelpana Pavla Klímy a pana
stva obce
Aleše Zíky.
g) Uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti mezi LČR s.p.
b) Zprávu o činnosti rady obce b) Program 6. jednání zastupi(obtížený) a obcí Žihle
v mezidobí 5. a 6. jednání
telstva obce
(oprávněný)
zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve slože- h) Zpracování seznamu pozemc) Ústní zprávu ředitelky ZŠ
ní: předseda Jaroslav Vojků v majetku státu, podle ÚP
a MŠ Žihle o zabezpečetěch, členové Pavel Klíma
obce, potřebného pro podání výuky ve školním roce
a Václav Pekárek
ní žádosti o bezúplatný pře2015/2016

vod od Pozemkového úřadu,
a to do konce roku 2015.
i)

Provedení opravy komunikací
od statku do sídliště a od čp.
333 k čp. 338 v Žihli, firmou
EUROVIA Silba, a.s. Plzeň, za
cenu 991.940,- Kč včetně DPH.

21) neschvaluje:
a) Prodej pozemku – parcelní
číslo 8 o výměře 917 m2 v k. ú.
Přehořov u Žihle.
b) Prodej části pozemků – parcelní číslo 619/1 o výměře
cca 12 m2 a parcelní číslo
585/1 o výměře cca 2 m2
v k. ú. Přehořov u Žihle.

omluva čtenářům
Vážení čtenáři,
omlouváme se, že toto vydání Žihelského zpravodaje držíte ve svých rukou se zpožděním. Na vině byly technické problémy.
Věříme, že se toto v budoucnu opakovat nebude. Děkujeme za pochopení.


Redakce
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Pozvání do

Četnické stanice

V roce 2012 vzniklo, z nadšení několika dobrovolníků,
v Rabštejně nad Střelou v domě,
kde v první polovině dvacátého
století sídlila četnická stanice,
malé infocentrum s kavárnou.
Jmenuje se Info-Café Četnická
stanice. Vzniklo díky spolku Postřelí, který jej provozuje a díky
rodině Fáberových, která poskytla prostory ve svém domě.
Infocentrum bylo zpočátku otevřeno jen přes hlavní prázdniny
a nabízelo základní informace
o okolí a malé občerstvení.
V roce 2014 jsme se všichni, co
jsme se nějak zapojili, shodli na
tom, že míst, kde se scházet
není nikdy dost a rozhodli se
mít otevřeno už od listopadu
každý víkend. Podle dovedností
a nápadů každého z nás - v té
době jsme byli slovy čtyři:-) jsme
pořádali téměř každou sobotu
nějaký program zajímavý buď

pro dospělé nebo i pro děti. Přes
zimu tak byla i v liduprázdném
Rabštejně možnost někde se
o víkendu ohřát. Mohli jste navštívit některou z tvořivých dílen
(keramika, malování mandal,
výroba svíček, zdobení adventních věnců) nebo besedních
večerů (cestovatelské besedy,
besedy z regionu, festival pro
Tibet... ) nebo se jen občerstvit
a jít dál.
V jarních měsících se otevírací doba prodloužila od středy
do neděle. Stále se snažíme
kulturní program v Rabštejně nějak zpestřovat. Do naší
sbírky podařených akcí přibyly
v létě dva křty knih, Pohádková cesta Rabštejnem pro děti
a mnoho dalších, na kterých
jsme se nějak organizačně podíleli. Někdy i třeba jen tím, že
jsme měli otevřeno a nabízeli

zázemí. Dnes už nás tu spolupracuje šest. A kromě dvou
místních všichni dojíždíme do
Rabštejna od Žihle. Není to daleko, a tak vás touto cestou také
chci pozvat buď k návštěvě,
k účasti na některé z akcí, nebo
do našeho týmu nadšenců:-)
Pokud vládnete nějakou malou
dovedností, znáte zajímavé lidi,
kteří mají co říct, nebo máte občas volno... můžete přispět do
našeho programu i jednorázově, nápadem, námětem... Děláme to, co si myslíme, že může
někoho bavit nebo zajímat, ale
hlavně to, co baví nebo zajímá
nás, protože jinak by to nešlo:-)
A aby to celé mohlo fungovat,
tak vám při tom nabízíme výbornou kávu, kvalitní čaje, mošty
nebo parádní zmrzlinu. Také regionální produkty, výrobky tvořivců z okolí, suvenýry, pohlednice a v kavárně vlídnou obsluhu.

Letos chceme otevírací dobu
od středy do neděle udržet
minimálně do prosince, tak určitě přij‘dte ať to nevzdáme!
Jestli nepřijdete dříve, tak ale
určitě nezaváhejte 12. prosince
na Vánoční jarmark s řemesly,
občerstvením a výrobky od lidí
z okolí. Nebo přijďte na některou
z tvořivých dílniček, které budou do té doby, v čase dlouhých
večerů, jistě probíhat.
Sledujte naše letáky nebo
webové stránky, kde se vás snažíme o všem včas informovat.
Těšíme se na vás:-)
Z Info Café Četnická stanice
Veronika Helusová
www.facebook.com/cetnickastanice

www.cetnickastanice.cz
www.postreli.cz
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Soutěž ve střelbě
na asfaltové terče
V sobotu 5. září 2015 uspořádalo Myslivecké sdružení Žihle
soutěž ve střelbě na asfaltové
terče a zajíce na průseku na své
střelnici u Plivátka.

20 terčů ( holubů ) a 10 zají- Díky sponzorům se nám poců. Vzhledem k počtu střelců se vedlo sehnat velice hodnotné
finálové rozstřely konaly kolem a pěkné ceny.
15 hodiny.
Poděkování patří i pí. FrankoNa prvním místě se umístil vé bez které by jsme asi nebyli
Po ránu to s účastí nevypadalo p. Mach Jan druhý skončil sou- schopni dát výsledkovou listinu
nějak valně, ale na konec se sed p. Maršík František na tře- dohromady (naše záchrana).
sešlo 34 střelců. Střílelo se 1 x tím místě se umístil p. Bér.

Ti kteří se na závodech zúčastnili i návštěvníci si také chválili
občerstvení z místního řeznictví.
Děkuji všem, kteří se na akci
podílely.

V Žihli změřili síly

borci nad nízkou sítí

Už šestnáctý ročník nohejbalového turnaje trojic se konal
v sobotu 18. července 2015
v Žihli na severním Plzeňsku.
Turnaje se zúčastnilo celkem 13
družstev. Kromě dvou domácích
sestav zavítali do Žihle rovněž nohejbalisté z Mostu, Žatce, Plzně
nebo Rakovníka. Velké naděje
byly letos vkládány do prvního
domácího výběru, který pro tento turnaj posílil prvoligový smečař Milan Smola. T. J. Sokol Žihle
procházel celým dnem bez ztráty
jediného setu, ve skupinové fázi
turnaje se mu dokonce podařilo

porazit pozdějšího vítěze. Tím se
nakonec stalo družstvo s názvem
„Mimtrio“, které bylo tvořené
plzeňskými nohejbalisty. Smečař
vítězné sestavy Vítek Sušánka,
hrající dlouhodobou soutěž za plzeňskou Košutku, byl zároveň vyhlášen nejlepším hráčem celého
turnaje. Sušánka ve finále bezchybným útokem nedal žádnou
šanci domácímu Sokolu Žihle,
který tedy nakonec obsadil druhé
místo. Jedná se o nejlepší umístění žihelského výběru za posledních několik ročníků. Stále ale
platí, že pohár pro vítěze turnaje

nezůstal nikdy v historii v Žihli. Letos bylo k vítězství domácích na
jednu stranu velice blízko, na druhou stranu měl ale plzeňský tým
ve finále jasně navrch. Ceny za
třetí místo putují na Rokycansko,
neboť bronzovou pozici obsadil
tým „Svatohrad“ pod vedením
Jiřího Peterky. V souboji o třetí
místo se „Svatohradu“ podařilo
porazit loňského vítěze, žateckého Čeňka Součka, který byl ale
v závěru turnaje bohužel limitován svalovým zraněním. Žihelský
nohejbalový turnaj letos znovu
potvrdil velmi vysokou sportovní

úroveň. Organizátoři velice děkují sponzorům, kteří letos opět
věnovali hodnotné ceny pro
všechny hráče: T. J. Sokol Žihle, TJ
Slavoj Žihle, Restaurace U Kiliána,
RH Bar, Hospoda Na Hřišti, Vodoinstalatérství Pavel Kůsa, Velkoobchod UNIO, místostarosta
obce Ivo Grüner a starosta obce
František Procházka. Další ročník
žihelského nohejbalového turnaje se uskuteční v červenci příštího
roku.
Za T. J. Sokol Žihle
Martin Karnet
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INFORMOVANÝ SENIOR
Dne 29.9.2015 se v našem DPS
Žihli konala akce informovaný
senior IV.Tento informační projekt Plzeňského kraje byl zaměřen na seznámení starších spoluobčanů se základními pravidly
bezpečného chování a jeho cílem je také zvýšení celkové informovanosti seniorů.

Ve 13.hodin zahájili lektoři Ing.
Bc. Viktor Machalíček s kolegyní Monikou Podolskou přednášku pro naše seniory předáním
drobných dárků, které mohou
senioři využít pro své bezpečí
jako např.pepřový sprej nebo
bezpečnostní pásky.V přednášce o občanské gramotnosti
Ing. Machalíček seznámil užiTéma této akce byla občanská vatele s různými variantami
a finanční gramotnost pro se- sousedských vztahů, omezením
vlastnických práv, sebeobraňe
niory.

a uvedl několik příkladů z občanského zákoníku, což bylo názorně vysvětleno krátkými video
ukázkami.Druhou část přednášky uvedla p.Monika Podolská.
Týkala se finanční gramotnosti
a sebeobraně seniorů.V několika bodech popsala základní
témata dané problematiky.
Jednalo se o exekuce, smlouvy, spotřebitelská práva, půjčky, ochranu práva a dědictví.
Všechny zaujalo téma o předvá-

děcích akcích, kde zejména senioři jsou ohroženou skupinou.
Beseda byla velice zajímavá,
poučná a naši uživatelé se rádi
zapojili do diskuse a vyměňovali
si své poznatky.Akce se vydařila i hojnou účastí všech našich
seniorů.
Pracovnice DPS

Významná životní výročí - Blahopřejeme
Růžena Hahnová
Marie Holá
Zdeněk Churavý
Olena Kemeňová
Anežka Knedlíková
Růžena Kolářová
Ludmila Kučerová

Vladimír Litvín
Marie Maroušková
Jindřiška Pekárková
Jiřina Pirnerová
Libuše Pirnerová
Adela Sejková
Jana Svobodová

Marie Uttlová
Josef Vrána
Václav Zeman
Jaroslav Zoul
Anna Žákovcová
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Letní tábor Uhrovic mlýn

Pro náš letošní letní tábor
jsme vybrali rekreační zařízení
Uhrovic mlýn u říčky Javornice
v okrese Rakovník. Ve svém
areálu nás přivítali v termínu
od 24. 7. do 31. 7. 2015 nejen majitelé, ale hlavně domácí
i cizokrajná zvířata jako např.
pejskové Nela a Jessie, několik

kočiček, vietnamská prasátka
s maminkou Fančou, kravička
Pampeliška, kůň Brego a hlavně
velbloudi Effendy a Safira.

ní téma tábora bylo „PUTOVÁNÍ STROJEM ČASU“. Postupně
jsme putovali do tří časových
úrovní – pravěku, starověku
a budoucnosti. Děti v každém
období musely najít vždy jednu
věc, která se rozbila na stroji
času našemu cestovateli Thomasu Randalu Wallacemu. Tím,
že děti našly trixátor, salamandr
a vyrobily měsíční kameny, mu
pomohly opravit jeho poslední
model stroje času.

vodní bitva a hlavně celodenní
výlet na hrad, vlastně chalůpku,
jak nám vysvětlil pan průvodce,
Krakovec.

V pravěku jsme si zahráli na
pravěké lidi, malovali jsme kameny, vyráběli pravěké nástroje a šperky, lovili zvířata a také
hráli pravěký curling. Navštívili
jsme i muzeum každodennosti
v obci Chříč, kde si děti musely,
dle pokynů majitele, vše řádně vyzkoušet a osahat. A to je
opravdu velice bavilo.

Na závěr bych neměla zapomenout zmínit zážitek, který se asi
líbil ze všeho nejvíc a to jízda na
velbloudovi, vlastně velbloudici Safiře. Bylo to úžasné stejně
jako celý tábor, který se moc
povedl a doufám, že už teď se
všichni těší na příště.

Během prvního dne jsme se
společně seznámili s prostředím
a po seznamovacím rituálu jsme Ve starověku na nás zase čekase pustili do táborové hry. Letoš- li řečtí bohové, olympijské hry,

No a budoucnost? Tu jsme si
užívali asi nejvíc, protože nikdo
vlastně přesně neví, jak to bude
vypadat. A tak každý z nás zapojil svoji fantazii při výrobě
měsíčních kamenů, které děti
odnášely při noční hře našemu
cestovateli.

Pracovnice z DDM
Raketa Žihle

Příměstské letní tábory
Pro letošní rok jsme si připravili dva příměstské letní tábory.
První pro děti ze Žihle a okolí
v termínu 7. 7. – 10. 7. 2015
a druhý pro děti z Mladotic
a okolí v termínu 13. 7. – 17. 7.
2015. Některé děti využily možnost obou táborů.
První týden jsme navštívili ZOO
Plzeň, kde jsme pozorovali nejrůznější zvířátka a netradičně
prošli pavilonem Madagaskar

s ukázkou krmení opiček. Dále
jsme se podívali do Techmánii
Plzeň, kde si děti vyzkoušely,
jak silný může být vítr, zda samy
sebe snadněji vytáhnou pomocí jedné či více kladek, mohly
si sáhnout na Van de Graafův
generátor, zjistit jaké vlastnosti
má tekutý dusík a spoustu dalších zajímavostí. Koncem týdne
jsme začali jezdit do Mini Plzně,
městečka ve městě, kam jsme
jezdili i celý další týden.

Byl to projekt podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj. Konal se
v České republice poprvé a to
v Plzni v rámci projektu Plzeň –
Evropské město kultury 2015.
Děti se zde chovaly jako „dospěláci“. Každý den děti chodily do zaměstnání - pracovaly
v řemeslných dílnách, v komunálních službách, v truhlárně,
na poště, v bance, v restauraci, volily si svého starostu, měly
svou univerzitu, televizní zpravodajství, vydávaly každý den
noviny a jako město pořádaly
spoustu akcí. Za to vše dostávaly výplatní šeky, které si navzájem proplácely v bance. Děti dostávaly tzv. MPK – miniplzeňské
koruny, za které mohly navštěvovat kino, divadlo, obchodní
dům, v restauraci si mohly dát
jídlo, mohly se ubytovat v hotelu, svézt se tramvají nebo taxi
a vyzkoušet spoustu dalších lákadel jako v reálném životě.

Každé stanoviště si připravilo svůj pokřik a symbol, který
představoval to, co se zde tvořilo. Řemeslné dílny např. vyrobily
obří papírové nůžky, obchodní
dům se uzamkl velkým klíčem,
hudební akademie nám zahrála
do kroku, banka zase rozdávala miniplzeňské koruny apod.
Po uzavření všech stanovišť se
všechny děti shromáždily na
parkovišti vedle budovy a společně vytvořily ze svých těl obří
nápis MINI-PLZEŇ a začaly vypouštět bubliny z bublifuků.

Poslední den, který děti prožily
v Mini Plzni, byl zpestřen slavnostním uzavřením městečka.

Iveta, Jitka
a DDM Raketa Žihle

Uzavřením Mini-Plzně skončil
historicky první projekt miniměsta v České republice a už
teď se všichni těšíme na další.
Cestování každý den do Plzně
a zpět bylo vzhledem k opravdu
letnímu počasí hodně vysilující,
ale i přesto jsme si to všichni
náramně užili a naučili se hodně
nového.
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plán akcí
MASARYKOVA ZŠ A MŠ V ŽIHLI, ŽIHLE 178, 331 41 KRALOVICE
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŽIHLE, ŽIHLE 65
Tel.: 725 548 256, email: ddmzihle@seznam.cz, www.zs-zihle.cz

28. – 30. 10. 2015

Podzimní prázdniny – výlet do Chebu, Františkových Lázní a okolí – cenu upřesníme

4. 11. 2015

Výroba lampionů na lampionový průvod (17. 11.) – akce pro děti od 16.00 hodin

6. 11. 2015

Kreativní večer pro ženy – Quilling – od 18.00 hodin

13. 11. 2015

Kreativní večer pro ženy – pletení z pedigu – od 18.00 hodin

16. 11. 2015

„Tvořeníčko“ na vánoční jarmark – akce pro děti na ředitelské volno ve škole – 9.00 – 16.00 hodin

17. 10. 2015

Taneční maratón – akce pro děti a veřejnost - od 13.00 hodin

4. 12. 2015

Kreativní večer pro ženy – vánoční věnec na dveře – od 18.00 hodin

6. 12. 2015

Mikulášská nadílka – akce pro děti - v hasičské zbrojnici od 14.00 hodin

9. 12. 2015

Účast na vánočním jarmarku - vyrábění

11. 12. 2015

Ukončení činnosti všech ZÚ

14. – 16. 12. 2015

Adventní tvoření pro děti – 15.00 – 17.00 hodin

17. 12. 2015 – 10. 1. 2016

Vánoční prázdniny v DDM

Zahájení školního roku
Vážení žáci, rodiče a všichni příz- stydět ani leckterá prestižní škonivci naší školy,
la ve větším městě. Díky našemu
zřizovateli – obci Žihle se nám
chtěla bych Vás přivítat v novém podařilo zainvestovat do vybaškolním roce a poděkovat za pří- vení školy přes 2 miliony korun.
zeň, kterou k nám chováte.
Již při vstupu do budovy školy
Nový školní rok 2015/2016 za- můžete vidět nově vytvořené
hajujeme v budově, která dle šatny se šatními skříňkami, zremého názoru, má v tuto chvíli konstruované šatny na tělesnou
materiální vybavení na takové výchovu a stolky s křesílky na
úrovni, za kterou by se nemusela výuku literární dílny. Jsme ve-

lice rádi za venkovní učebnu,
kterou budeme využívat především pro environmentální vzdělávání, ale také k relaxaci žáků
ve školní družině. Každá třída
školy je vybavena novým nábytkem, novou interaktivní tabulí.
Samozřejmostí se pro nás již stala výuka pomocí počítačů a nových technologií.
Doufám, že se nám všem zde

bude hezky pracovat a využijeme svého potenciálu pro další
rozvoj vzdělanosti v obci Žihle.
Přeji všem (žákům, zaměstnancům školy, rodičům a spřízněným duším) v novém školním
roce hodně zdraví, štěstí a klidu
pro práci i v soukromí.
Mgr. Hana Baborová,
ředitelka školy

M i n i kopaná
1. 10. 2015 se zúčastnili starší místě. I chování je důležitou rehoši turnaje v minikopané v Hor- prezentací školy a tady ode mne
ní Bříze. Turnaje se zúčastnilo 12 získávají kluci zlatou.
škol okresu Plzeň-sever. Naši kluci skončili na krásném druhém
Milan Palát

Žihelský zpravodaj
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S ata n s

Boneshaker

Tradiční předposlední víkend Galerie a i výsledky na www.sa- Dále rád bych všechny pozval 5ti členný tým a pojď se utkat!
o prázdninách byl opět ve zna- tanbikers.cz sekce DH nebo na na Satanskou vybíjenou 5.12.
mení extrémního ježdění na facebooku satan bikers
v tělocvičně ZŠ Žihle - slož si
Aleš Zíka
kolech v lese u Dědka. Počasí
přálo a díky dešti v týdnu se závod mohl konat. Už jsme měli
obavy, že kvůli suchu a vyhlášení zákazu vstupu do lesů budeme muset „hejbnout“ s datem
ale nakonec se vše povedlo.
Diváků bylo poskrovnu a i jezdců 21 (dva se rozmysleli před
závodem). I tak se závod povedl a díky losování startovních
čísel jezdců, kteří se neumístili,
si nakonec každý něco odvezl
domů. Závod jako takový byl
sice ztrátový ale my se nevzdáme a pořádat je i nadále budeme! Příští rok bude jubilejní 10.
ročník. Tak to pojmem jednak
jako vícedenní akci a i večerní
program bude obohacen o kapely. Držte palce ať nám závodníci úplně nezleniví (konkurovat
střediskům, kde je vyveze na
kopec lanovka je čím dál těžší).

Žihelský zpravodaj
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Obecní úřad Žihle Vás zve na tradiční posezení s českou písničkou
v Požární zbrojnici v Žihli

15.listopadu 2015
od 14:00 hodin

Duo METRONOM
Milan Kůsa a Jan Podroužek

13.prosince 2015
od 14:00 hodin

Duo ORIGINAL

Miloš Chaloupka a Petra Hyťhová z Plzně

17.ledna 2016
od 14:00 hodin

Sál v PŘEHOŘOVĚ

JAN KUBÍK z Obory
Svoz obecním autobusem ze Žihle ve 13:30 ze zastávky ČSAD a od RH BARU

7.února 2016
od 14:00 hodin

PLEVKOVANKA

z Hadačky

6.března 2016
od 14:00 hodin

SEBRANKA TRIO

Jiří Bláha, Luboš Muchna, Vít Bunda

oslava Mezinárodního dne žen

Žihelský zpravodaj

ČESKÝ ROZHLAS a PLZEŇSKÝ DENÍK
ve spolupráci s Obecním úřadem Žihle
vás zvou na druhý ročník akce

která se uskuteční

ve středu 9.prosince 2015
od 15:00 hodin
před budovou
budovou OÚ Žihle

Program:

15:00
17:00
18:00
18:15

PLZEŇŠTÍ HELIGONKÁŘI
TŘETÍ MÍZA – country blok
Zpívání koled s Českým rozhlasem
TŘETÍ MÍZA – vánoční koledy

19:00 ZBYNĚK DRDA

Během celé akce budou probíhat vánoční trhy

a pravé

české zabíjačkové hody (zajištěno firmou Procházka)
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
tísňové linky 150 nebo 112
NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ O KONTROLE
a ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST V DOMÁCNOSTECH
Každý si musí počínat tak, aby při provozu spalinové cesty (tzn. komínu a kouřovodu)
a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru! Nezapomeňte na pravidelné
kontroly* a čištění spalinové cesty.
Kontrolu a čištění provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který
o provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá písemnou zprávu. Písemná
zpráva o kontrole/čištění spalinové cesty je dokladem, který osvědčuje bezpečnost
spalinové cesty a v případě požáru slouží i jako doklad pro pojišťovnu (bez tohoto
dokladu nemusí pojišťovny plnit anebo plnění sníží) !
Kontrola spalinové cesty se mj. provádí posouzením:
- bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce a materiálu v návaznosti na konstrukční
provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
- komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti, provozuschopnosti a jeho stavebně
technického stavu
- volného a bezpečného přístupu ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům,
- požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými
stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou
stavby,

Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možno provádět i svépomocí. I v tomto případě
je ovšem nutné provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou !!!
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest stanovuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Ceny za jednotlivé úkony jsou smluvní a mnohdy se výrazně liší. Výběr kominíka je
pouze na Vás. Pokud kominík komín pouze vyčistí, ale neprovedl ostatní úkony,
narazili jste na nepoctivce a peníze za kontrolu jste zbytečně vyhodili. Doklad o
kontrole a čištění by měl vždy odpovídat skutečnosti, jde o Vaši bezpečnost.
* Kontrolu si nepleťte s revizí - revize spalinové cesty se provádí před uvedením spalinové cesty do provozu, po
každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před výměnou nebo novou
instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě. Revize provádí držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň revizním technikem komínů, revizním technikem
komínových systémů nebo spalinových cest

Žihelský zpravodaj
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a
kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
(výňatek z přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

Činnost
Čištění spalinové cesty

do 50 kW včetně

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Plynné
Celoroční
Sezónní
provoz
provoz
3x
2x
3x
1x
1x

1x

1x

1x

1x

1x

Doplňující pravidla k tabulce:
Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v
součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty
kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
Při čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi
jednotlivými čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců. Při čištění třikrát ročně mezi
jednotlivými čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy
nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za
rok.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za
rok.

Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou
prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Žihelský zpravodaj
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
tísňové linky 150 nebo 112
NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ PRO TOPNOU SEZÓNU
Při provozování topidel použijete pouze palivo, na které bylo topidlo konstruováno!
Při provozu je třeba dodržovat tyto zásady:
•

Instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy podle návodu výrobce, je nutné dodržovat bezpečné
vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot např.:
kamna s varnou plotnou
kamna na dřevo
krby na dřevo
plynové topidlo lokální
pl. průtok. teplovodní kotel
elektrická akumulační kamna

ve směru hlavního sálání
750 mm
500 mm
800 mm
500 mm
100 mm
500 mm

v ostatních směrech
100 mm
200 mm
200 mm
100 mm
50 mm
100 mm

•

Instalujte a provozujte pouze taková tepelná zařízení, která byla schválena z hlediska požární
bezpečnosti.

•

Nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty a nikdy hořlavé předměty. Pozor zejména na
barvy a laky!!!

•

Nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin (např. benzínu) kamna na pevná paliva, vždy
hrozí vznícení hořlavých par a v důsledku toho velmi vážná zranění!

•

U topidel na pevná paliva mějte na paměti, že žhavý popel je třeba nechat zcela vychladnout a
poté uložit do nehořlavých nádob. Nikdy neukládejte žhavý popel do plastových popelnic !!!

•

U topidel nejsou povoleny žádné domácí „zlepšení” nebo úpravy, mohly by být opět příčinou ke
vzniku požáru, výbuchu nebo jiného neštěstí.

•

Když vznikne požár od topidla na elektřinu nebo plyn, nejdříve vypněte přívod energie.

…

I malé nečistoty v komíně mohou způsobit řadu nepříjemnosti jako je žhnutí a následně
otevřený požár, ale i v neposlední řadě otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým.
V případě vzniku požáru sazí v komíně ihned odstraňte hořlavý materiál z blízkosti
komínového tělesa. Požár ohlaste na tísňovou linku. Požár sazí v komíně nikdy nehaste
vodou, komín by popraskal, případně by mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete
pokusit uhasit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína,
postupujte však opatrně a nikdy neriskujte se svým životem!

Žihelský zpravodaj
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Intercrosse v Žihli

sebou hráli jen pražské týmy,
posléze pro ně bylo překvapení, že to má někdo na turnaj
dál než 30 minut metrem. Zde
patří díky oběma mým bratrům,
kteří ve svém volnu pomáhali
a nadále pomáhají s dopravou
dětí do Prahy, bez jejich pomoci
by účast na turnajích rozhodně
možná nebyla.
Intercrosse (čtěte interkros) se k
nám do Žihle dostal vcelku náhodně. Člověk se potká s trenérem naší reprezetace, slovo dá
slovo a najednou je to tu. Osobně jsem za tuto náhodu ráda
a doufám, že nejsem sama.
Nebudu říkat, že začátky pro
nás byly těžké, nicméně nepatřily mezi nejlehčí... v Praze mezi

lo tabulkově těžší soupeře přehrát a konečné 4.místo pro U13
se může zdát smolné, ale pokud
vezmete v potaz, že se jedná o
nejvyšší soutěž v republice (extraliga), výsledek je to báječný.

užitečnější hráč za celou sezónu... když je náš hráč v kategorii
U15 vyhlášen jako třetí nejlepší
střelec a druhý neužitečnější
hráč... z trenérské pozice jsem
jen zírala :o).

V kategorii U15 to bylo o stupínek ještě lepší! Bonusem je,
když naše žihelské děti chválí
pražští rozhodčí... když je chválí
pražský trenér a v jedné osobě
trenér naší reprezentace... když
ten samý člověk prohlásí, že pokud děvčata vydrží hrát do 15ti
let, nevylučuje jejich budoucnost v repre!... když je náš hráč
v kategorii U11 vyhlášen jako
nejlepší ve střelbě a zároveň ne-

Toto vše by nebylo možno podniknout bez obrovské podpory
obce Žihle, za což velmi děkujeme.

První zápasy, první turnaj a především skóre plně odpovídalo
tomu, že jsme byli začátečníci...
A tady najednou začínám obdivovat děti. Velká výzva, ukázat
„pražákům“, že i my z vesnice
jim můžeme zatopit. 2x týdně
trénink, žádné ulévání, nic pro
slečinky. Postupně se nám daři-

Novou sezónu jsme již zahájili,
držme si palce, ať je to v květnu
příštího roku na vyhlášení zase
příjemná zpráva :o).
Za T. J. Sokol Žihle
Lenka Knedlíková
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súrao

Nová energetická

koncepce: větší důraz
na jadernou energetiku

V květnu vláda schválila Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK). Důraz klade především na další rozvoj jaderné
energetiky: v Česku přibydou
nové reaktory. Jak s vyhořelým
palivem a radioaktivními odpady stát naloží, řeší Koncepce nakládání s radioaktivními
odpady a vyhořelým jaderným
palivem, jejíž aktualizaci vzala
vláda na vědomí již loni.
V budoucím energetickém mixu
hrají klíčovou roli tzv. čisté energie. Jaderné elektrárny by měly
zajistit 46 - 58 % veškeré produkce, obnovitelné zdroje pak dalších
18 – 25 %, zemní plyn 5 – 15 %
a hnědé uhlí 11 – 21 %. Tím česká koncepce kopíruje celoevropský

trend snižování emisí skleníkových
plynů, drobných prachových částic
a dalších škodlivin.
Rozvoj jádra má podle vlády hrát
klíčovou roli v zajištění energe-

tické bezpečnosti, nezávislosti
a soběstačnosti státu. Podle nové
energetické koncepce by měly být
v budoucnu v České republice vybudovány dva nové bloky v jaderných
elektrárnách Temelín a Dukovany.

súrao

Předpokládaný energetický mix ČR v roce 2040 

S novou energetickou koncepcí
a zvýšeným důrazem na jadernou
energii je nedílně spojeno téma
dlouhodobého ukládání vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů. Již loni v prosinci
vzala vláda na vědomí Aktualizaci
koncepce nakládání s radioaktivními odpady, která se řešením celého
palivového cyklu zabývá. Před konečným schválením vládou bude
dokument podroben procesu Posuzování vlivů koncepcí na životní
prostředí (proces SEA).
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Zdroj: Aktualizace statní energetické koncepce (ASEK 2015)

mocí Pracovní skupiny pro dialog
o hlubinném úložišti a vytvoření lokálních pracovních skupin na jednotlivých lokalitách, kde se uvažuje
o stavbě hlubinného úložiště. Další
doporučení se týká projednání legislativního návrhu, který by posílil
rozhodovací pravomoci obcí v pro-

cesu výběru lokality. Aktualizovaná
Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným
palivem nadále počítá s hlubinným
úložištěm jako nejlepším řešením
pro dlouhodobé zneškodnění radioaktivních odpadů.

V Aktualizaci koncepce nakládání
s radioaktivními odpady je jednou
z klíčových kapitol komunikace
s veřejností. Dokument se zabývá informovaností obcí dotčených
stavbou jaderných zařízení, jejich
zapojením do procesu výběru lokality a motivací těchto obcí (jakou
přidanou hodnotu mohou získat).
V této oblasti Koncepce doporučuje například rozšíření pravo-

www.surao.cz

naše bezpečná budoucnost

