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Oslavy 90. výročí Oslavy 90. výročí 
VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Ve dnech 24.–28. října 2008 se v Žamberku konalo 
několik akcí u příležitosti 90. výročí vzniku samostat-
ného československého státu. 
V pátek 24. října se v Divišově divadle uskutečnila 
vernisáž výstavy zaměřené na vznik samostatného stá-
tu, která byla doplněna promítáním dokumentárního 
filmu o T.G.Masarykovi v režii V.Chytilové. Součástí 
výstavy jsou i nadále soutěžní práce žáků a studentů 
základních a středních škol v Žamberku. Na verni-
sáži proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů této sou-
těže. Hudební vystoupení zajistila ZUŠ Petra Ebena. 
Samotná výstava potrvá do 21. listopadu 2008. 
V pondělí 27. října věnovalo Město Žamberk svým 
občanům swingový koncert Václava Marka a jeho Blue 
Star. Výborný výkon všech účinkujících a úžasné pub-
likum navodilo příjemnou atmosféru první republiky. 
Přes nepřízeň počasí v úterý 28. října v dopoledních 
hodinách vyvrcholily oslavy vzniku samostatného 
Československa nejdříve na Masarykově náměstí. Po 
položení věnce u pomníku T.G.Masaryka, kdy čestnou 
stráž drželi skauti, hasiči a členové České obce legio-
nářské následoval slavnostní projev starosty a státní 
hymna. Následně se účastníci a návštěvníci přesunuli 
do Vojáčkových sadů k pomníku padlých v 1. sv. válce 
a pomníku Bedřicha Havleny, kde starosta a místosta-
rosta položili květiny a pan Vladimír Severin seznámil 
přítomné s životem Bedřicha Havleny. Celý slavnost-
ní vzpomínkový akt doplňovala dechová hudba pod 
vedením Adolfa Stejskala.Tímto bych rád poděkoval 
všem, kteří se na zdárném průběhu oslav podíleli, 
zvláště referentce pro kulturu, vzdělávání a sport, 
Zuzaně Žváčkové, která má lví podíl na důstojném 
průběhu připomenutí 28.října. Děkuji také návštěvní-
kům, kteří se jednotlivých akcí účastnili, a doufám, že 
byli s nabídnutým programem spokojeni. 

Petr Andrle, 1. místostarosta

BEZPEČNOST KOMÍNŮ
Topná sezona je již v plném proudu a mnozí z Vás, ruku 
na srdce, jistě zapomněli na komín – důležitou součást 
topné soustavy. Však také hasiči museli vyjíždět k prv-
ním požárům. Rajónoví kominíci sice byli zrušeni, ale 
povinnost periodických revizí komínů a jejich čištění 
dále trvá. Za tyto revize, prohlídky a čištění odpovídá 
podle vyhlášky MV ČR č. 11/1981 Sb. v posledním 
znění majitel objektu.

Jaké jsou roční lhůty pro čištění komínů?
1.  Komíny se zapojením spotřebiče na tuhá a kapalná 

paliva:
 - do výkonu 50 kW (většina domácností) - 6 x
 - s výkonem nad 50 kW (větší objekty) - 4 x
2.  Komíny se zapojením na plynná paliva:
 - do výkonu 50 kW s komínovou vložkou - 2 x
 - bez komínové vložky - 6 x
 - s výkonem nad 50 kW - 4 x
3.  U rekreačních domků a chat (s omezeným užívá-

ním) - min. 1 x.
 Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí 

plynových spotřebičů min. 1 x za 3 roky a kontroluj-
te pravidelně jejich funkčnost. Uživatelé plynového 
kotle musí min. 1 x ročně zajistit kontrolu celého 
spalovacího procesu.

Pro topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří 
(bioodpad, PET láhve…) nejen z ekologického hledis-
ka, ale zvyšujete tím i riziko poškození topného systé-
mu včetně kamen a nebezpečí vzniku požáru. Dávejte 
si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom 
podstatně rychleji zanáší sazemi a zvyšuje se riziko 
požáru.
Při špatném odvodu zplodin (problémový a zanešený 
komín, vadné topidlo) hrozí i otrava osob oxidem uhel-
natým. Pamatujte i na čistotu kouřovodu a ochrannou, 
nehořlavou podložku pod kamna.
A trochu právního ustanovení: Podle §17 zákona 

o požární ochraně č. 133/1985 Sb. v posledním zně-
ní je fyzická osoba povinna m.j.: „počínat si tak, aby 
nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání 
tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 
a komínů, …“. Porušení zásad bezpečného provozu 
topných spotřebičů a komínů je přestupkem s poku-
tou do 10.000,- Kč.
Zákonné povinnosti vůči topidlům a komínům platí 
i nadále, jen si majitelé objektů musí zajistit odbornou 
osobu a její písemné stanovisko sami.
Nespatřujte v těchto otázkách požární ochrany jen 
povinnost, ale hlavně ochranu svého zdraví a majetku, 
protože statistiky hasičů jsou přesvědčivé a ukazují na 
často nedozírné následky. A drobná investice do těch-
to opatření se proto jistě vyplatí.

Ing. Vladimír Fikejs, vedoucí odboru obrany

   Městská policie    Městská policie 
   INFORMUJE
• Dne 3.10.2008 v podvečer bylo na MP oznámeno, 

že v noci z 2. na 3.10. poškodil neznámý pachatel 
obložení stěny domu v ul. 28.října. Majiteli způsobil 
škodu ve výši 3.500 Kč.

• Dne 9.10.2008 ve 20:40 hod. byla hlídka MP při-
volána do Nádražní ulice, kde ležela na chodníku 
podnapilá žena ze Žamberka a sprostě nadávala 
kolemjdoucím občanům. Za přestupek proti veřej-
nému pořádku jí byla uložena bloková pokuta.

• Dne 10.10.2008 v nočních hodinách prováděli 
strážníci spolu s policisty a pracovníky MěÚ kontro-
lu v restauracích zaměřenou na podávání alkoholu 
osobám mladším 18 let. Celkem bylo zkontrolováno 
21 mladistvých a byly uloženy dvě blokové pokuty 
za přestupky na úseku ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi.

• Dne 13.10.2008 v 10:00 hod. přijala MP oznáme-
ní o krádeži měděného okapového svodu z budovy 
v Kostelní ulici. Neznámý pachatel způsobil majiteli 
škodu ve výši 2.000 Kč. 

• Dne 23.10.2008 v 19:50 hod. přijala MP ozná-
mení, že v Divišově ulici byli fyzicky napadeni tři 
mladíci třemi muži údajně proto, že se pokoušeli 
ukrást zboží v obchodě. Podezření z přestupku pro-
ti občanskému soužití postoupila MP příslušnému 
správnímu orgánu MěÚ.

• Dne 25.10.2008 v 01:30 hod. přijala MP oznáme-
ní o napadení muže ze Žamberka 28letým mužem 
z Líšnice, který mu dal několik ran pěstí a způsobil 
mu škodu na oblečení. Přestupek proti občanskému 
soužití postoupila MP k projednání příslušnému 
správnímu orgánu MěÚ.

• Dne 31.10.2008 v 17:00 hod. přijala MP oznáme-
ní, kdy neznámý pachatel úmyslně poškodil lak na 
vozidle Peugeot zaparkovaném na Masarykově nám. 
Majiteli vozidla vznikla škoda ve výši 3.000 Kč.

Za MěP Kamil Luňáček

V soutěži zvítězila 5. B ZŠ 28. října 581 Žamberk 


