Září 2021

Občasník občanů a přátel Sosnové

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 29.9. 2021 od 14,00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan Hanžl.
Podmínky pro vstup platí jako u níže uvedené zábavy.

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

21.9.2021 od 7:30 do 19:0 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Čp.90,91,92,100,101,102,107,108,128,129,130,131,133,
139,181,182,183,184,185
Parcelní číslo: 112/12
Čp.49,83,84,87,88,89,103,104,105,106,109,110,111,112
,113,114,115,158,186,187,188,189,190,191,192,193,194
,195,196,197,198,199,202,212,217

Upřesnění rozsahu plánovaného přesušení dodávky
elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst
naleznete na webových stránkách
https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod

PŘED VSTUPEM DO SÁLU JE NUTNO DODRŽET
JEDNU Z NÁSLEDUJÍCÍÍCH PODMÍNEK
•
•
•
•
•

Doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7
dní
Doložit negativní POC(antigenní) test starý
nejvýše 72 hodin
Absolvovat samotest na místě a prokázat se
negativním výsledkem
Doložit prodělání laboratorně potvrzeného
onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180
dnů přede dnem konání akce
Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od
poslední dávky vakcíny(druhé u dvoudávkových
vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí
uplynout nejméně 14 dní

Nové knihy:
Volavka – Benková Jana
Poslední let – Clark Julie
Ostrov s vůní chleba – Colgan Jenny
Poslední kojot – Connelly Michael
Zapomenutá smrt – Češka Stanislav
Láska v bačkorách – Dubcová Naďa
Dokonalý zločin – Fields Helen
Zabije tě – Gallagher Charlie
Když se přání (ne)plní – Hošková Blanka
Jessičin slib – Childs Jill
Nevlastní sestra – Jones Sandie
Už zase sloužím o vánocích – Kay Adam
Drzý kravaťák – Keeland Vi
Osudový zkrat – Kubát Luděk
Její konec – Lapeňa Shari
Babičky na tahu – Leigh Judy
Miluju tvé lži – Macháčková
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Štěstí má barvu levandule – Mai Pauline
Lež vedle mě – Olsen Gregg
Pod palcem – Pospíšilová Jarmila
Strašidelný dům – Pospíšilová Zuzana
Snachy za všechny prachy – Valognes Aurélie
Past – Váňová Magda
Křišťálový klíč I,II,II,IV – Vondruška

Kontrola platnosti občanského průkazu pro
prokázání totožnosti a státního občanství ČR po
příchodu do volební místnosti.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o
občanských průkazech(269/2021 Sb.), dle kterého
již není možné vyhotovit občanský průkaz bez
strojově čitelných údajů pro uplatnění volebního
práva. Ten bylo
možné
podle
starého
zákona vyhotovit přímo i ve dnech konání
voleb. Proto doporučujeme všem voličům, aby si
včas zkontrolovali platnost svého občanského
průkazu.

ČEZ – PORUCHY(elektrika)
800 850 860
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda) 840 111 111
PLYN – PORUCHY
1239
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA
974 471 760

O vydání nového občanského průkazu je nutné
požádat nejpozději 30 dnů přede dnem konání
voleb, aby bylo možné tento doklad včas
vyzvednout.

N. Bendová - knihovnice
p

NEMOCNICE POHOTOVOST
- DĚTSKÁ
- DOSPĚLÍ

487 954 520
487 954 184
Starostka obce
775 253 992 , 724 179 753
Lesní hospodář-Ing.Kreisinger
602 189 523

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ

PONDĚLÍ
STŘEDA

8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod
8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 27.9.2021 od 17,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.

Parlamentní volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční na podzim
roku 2021, přesné datum je 8.

a 9. října 2021.

Po příchodu do volební místnosti musí volič
prokázat svou totožnost a státní občanství
ČR těmito doklady:
a) buď platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním
průkazem
b) nebo platným občanským průkazem.
Bez předložení jednoho z výše uvedených dokladů
nebude voliči umožněno hlasování.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek.
Může zakroužkováním pořadového čísla u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení
preferenčního hlasu).
Volební místnost je na obecním úřadu v zasedací
místnosti, která se nachází v 1.patře. Prosíme
voliče, kteří jsou zdravotně postižení, aby si
v dostatečném předstihu zajistili alternativní
metodu hlasování (tzn. požádat o vydání voličského
průkazu, který mu umožní hlasovat v jiné volební
místnosti
s bezbariérovým
přístupem
nebo
v dostatečném předstihu požádat o hlasování do
přenosné volební schránky „doma“).

Poslanecká sněmovna má 200 členů volených na 4
roky.
Podobně jako u jakéhokoliv jiného druhu voleb platí, že
budou lidé moci hlasovat:
• v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00
•

v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Aby u nás nehořelo – spalinové cesty
•

Babí léto a následné měsíce, s sebou přinášejí pokles
teplot, a leckdo z nás si pak rád zatopí v kamnech či
v krbu. Idylka je to kouzelná, ale aby zůstala zachována
po celou topnou sezónu, je důležité věnovat čas údržbě a
kontrole spalinových cest včetně spotřebičů paliv. Požár,
vzniklý na základě lidské nedbalosti úzce související
s technickým stavem komínu a způsobem topení, je totiž
velmi častým jevem.
Abychom požáru předešli, je nutné zajistit řádný
stavebně technický stav komínů (zpravidla svislá
konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k
odvodu kouře z tepelných spotřebičů) a kouřovodů
(roura spojující kamna s komínem) s připojenými
tepelnými spotřebiči.
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a
spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby, podnikající
fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v
ustanovení § 43 - 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a
revizi spalinové cesty. V souladu s uvedeným nařízením
si každý musí počínat tak, aby při provozu komína a
kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče
paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Provoz spalinové
cesty se považuje se vyhovující z hlediska ochrany
zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění,
kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem
podle tohoto zákona.
A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění a revizi?
•

Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést
pouze osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví (kominík).
Kontrola a čištění spalinové cesty se provádí ve
stanovených lhůtách, které jsou závislé na druhu
paliva a výkonu připojeného spotřebiče.
Svépomocí lze provést pouze čištění spalinové
cesty, k níž je připojen spotřebič na pevná
paliva o výkonu do 50 kW včetně, a čištění
spalinové cesty, která slouží pro odvod spalin
od náhradních zdrojů elektrické energie

•

(dieselagregáty).
O
provedené
kontrole
spalinové cesty musí kominík vyhotovit Zprávu
o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.
Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající
fyzická osoba nebo právnická osoba, musí o
tomto čištění učinit písemný záznam.
Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace
kominík – revizní technik spalinové cesty. Zda
má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze
ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR:
https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technikspalinovych-cest/. O jejím výsledku vyhotoví
Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou
součástí je Technický protokol revize spalinové
cesty. Revize musí být provedena vždy před
uvedením nové spalinové cesty do provozu
nebo po každé stavební úpravě komínu, při
změně druhu paliva připojeného spotřebiče
paliv, před připojením spotřebiče paliv do
nepoužívané spalinové cesty, před výměnou
nebo novou instalací spotřebiče paliv
(výjimka uvedena
ve
vyhlášce), po
komínovém požáru, při vzniku trhlin ve
spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření
na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 2
vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a
revizi
spalinové
cesty:
https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-arevize-spalinovych-cest.aspx

Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá zaměřit se
na další článek vytápění, kterým je spotřebič paliv, tzn.
topidlo (kotel, kamna)
Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom
předešli případnému požáru:
•

•

•
•
•

Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se
řídit návodem výrobce, v žádném případě
neinstalovat topidla bez odborné pomoci.
Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších
předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a
podlahových krytin. Zajistit kvalitní tepelnou
izolaci a ochrannou nehořlavou podložku pod
topidlo.
Dostatečné odvětrávání topidla (prevence
otravy).
Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo
(nepoužívat odpad z domácnosti).
Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat
vychladnout a pak umístit do nehořlavých nádob
které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v
bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek).
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Naše paní účetní v rámci své dovolené vykonala
přátelskou návštěvu ve stejnojmenné obci, která se
nachází v okrese Bruntál. Konečně na vlastní oči uviděla
pana starostu a paní účetní, se kterými dosud
komunikovala telefonicky nebo po e-mailu. Spousta
státních institucí bohužel neustále naše dvě Sosnové
zaměňuje.

ÚDRŽBA SILNICE I/9 - SOSNOVÁ

Od 23.8.20221 do 30.9.2021
Na silnice I/9 v úseku silničního km cca 65,800 –
66,350 v obci Sosnová bude z důvodu realizace
stavebních prací provedena částečná uzavírka dotčené
pozemní komunikace.

OBEC SOSNOVÁ NENÍ JEN JEDNA …
Obec Sosnová leží v krásném podhůří Jeseníků mezi
městy Bruntálem, Krnovem a Opavou. Sosnovou
protéká potok Hořina, jenž pramení nad obcí.

Redakční rada neupravuje převzaté příspěvky.
Vydavatel Obec Sosnová, čp.35, 470 02, IČ:00673374
Grafická úprava – Obecní úřad Sosnová
Neprodejné, určeno výhradně pro vnitřní potřebu, 250 výtisků,
distribuce OÚ Sosnová
Registrace: MK ČR E 22036

Stránka 4

Stránka 5

