Září 2020

Informace o způsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech,
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 3.října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze na území České republiky,
a to ve 13 krajích. Volič může hlasovat pouze v tom
volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému
pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský
průkaz.
Voličem je
• státní občan České republiky, který nejpozději 3.
října 2020 dovrší věku 18 let,
• a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno
vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané
hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,
neboť některé z kandidujících politických stran,
politických hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích,
nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu
nebyla zaregistrována.
Volby do zastupitelstev krajů se konají společně
s volbami do Senátu Parlamentu České republiky.
Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby
jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a
úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou
barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro
volby do Senátu jsou barvy žluté.

Občasník občanů a přátel Sosnové
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (29.září 2020).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných
tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny
ve volební místnosti.
Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o
případném vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidáta (pokud krajský úřad obdržel prohlášení
alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva
kraje). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům
odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volení místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním pasem České republiky
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volení komise prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič
přípustné.

hlasuje

osobně,

zastoupení

není

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič
odebrat do prostu určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se
rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do
prázdné úřední obálky,
může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává
přednost (udělení preferenčního hlasu).
Pro I. kolo voleb do Senátu volič vloží do vydané úřední
obálky žluté barvy 1 hlasovací lístek pro volby do
Senátu žluté barvy, ten nijak neupravuje.
V případě konání II. kola voleb do Senátu hlasovací
lístky dvou postupujících kandidátů, budou voličům
vydávány přímo ve volebních místnostech. Volič vloží
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do vydané úřední obálky 1 hlasovací lístek pro II. kolo
voleb do Senátu, ten nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil
pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče
neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek
vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas
voliče neplatný.

Z důvodu nařízení nošení roušek ve
vnitřních prostorách
je Václavská
taneční zábava ZRUŠENA !!!

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky.
Volič hlasuje tak , že úřední obálku s vybraným
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise , a hlasovací lístek za něho vybrat a
vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může pořádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to , aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy s přenosnou
volební schránkou pouze v rámci svého volebního
okrsku.

Žádáme voliče, aby dodržovali
následující základní pokyny:
• nasaďte si roušku
nebo
obdobnou ochranu nosu a úst
• využijte připravené dezinfekční
prostředky na ruce
• dodržujte vyznačené, nebo
přiměřené rozestupy
• doporučujeme využít vlastní
psací potřeby pro úpravu
hlasovacícho lístku
• dodržujte pokyny okrskové
volení komie

SETKÁNÍ SENIORŮ

Z důvodu nařízení nošení roušek ve
vnitřních prostorách
je SETKÁNÍ
SENIORŮ ZRUŠENO !!!
KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
Nové knihy:
Pivo na Loiře – Barnes Tommy
Přeju si …tebe! – Brogan Tracy
Láska a kozy na venkově – Brownlee Victoria
Podzimní případ – De la Mottle Anders
Plachetnice na vinětách - Hájíček Jiří
Báječné časy – Haran Maeve
Doktorka Viktorie – Harasimová
Šepot papíru a inkoustu – Harrel Lindsay
Milé dítě – Hausmann Romy
V pokušení – Hawkins J.D.
Vzpomeň se na lásku – Jio Sarah
Slib – Keleová-Vasilková
Dům na samotě – Klevisová Michaela
Jeden z nás – Lapeňa Shari
Osudný slib: případy Kim – Marsons Angela
Protože láska – Miškufová Zuzana
Schovej mě v dešti – Moyes Jojo
Zlodějské ticho – Nachtmanová
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Vražedná hra – Patterson James
Na tenkém ledě – Patterson James
…a naposled konvalinky – Pospíšilová Jarmila
Nový začátek – Roberts Nora
V bílém plášti – Soukupová Petra
Foukneš do pěny – Třeštíková Radka
Letopisy královské – Vondruška
Nikdo není doma – Weaver Tim
Báječný čas života – Williams Abby
N. Bendová - knihovnice

v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií,
jejíž životnost může být až deset let.
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas
detekovat. Optickým (blikající kontrolka) a silným
akustickým signálem na něj upozorní uživatele
domácnosti. Umožní tím nebezpečí zlikvidovat již
v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a
přivolat hasiče. Ze zkušeností záchranářů plyne, že
právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro
záchranu lidských životů a "hlásiče požáru" tak
výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí
např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjistí. Tři
ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli
nadýchání se toxických zplodin hoření. Kouř je
rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po
pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými
zplodinami, které při několika vdechnutích způsobí
bezvědomí a následně smrt člověka. Včasné
varování nás může zachránit!
Nákup
autonomního
hlásiče
doporučujeme
realizovat u specializovaného prodejce, který nám
poradí s jeho instalací. Výrobek musí odpovídat
platným normám a mít označení „CE“ (značka
garantuje, že výrobek odpovídá evropským
harmonizovaným normám). Je také možné
vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že v
případě výstražné reakce jednoho, jsou zapnuty i
hlásiče ostatní (např. čidlo reagující na kouř v
garáži spustí čidlo i v ložnici). V porovnání
s hodnotou věcí v naší domácnosti, o které nás
případný požár může připravit, je částka za pořízení
hlásiče zanedbatelná.
Instalace hlásiče požáru

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Vybavte svou domácnost detektory kouře

Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá.
Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí, při
instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce.

Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme
rozdělit do dvou základních kategorií. Tou první je
elektronická požární signalizace (EPS). Její využití
je zejména ve výrobních a kancelářských
prostorech, obchodních domech apod. Tyto objekty
jsou díky nainstalované EPS připojeny na
specializovanou ústřednu, která přijme signál o
zachyceném kouři a předá ho dál, ve většině
případů upozorní hasičský záchranný sbor kraje
přes tzv. pult centrální ochrany.
Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru
(detektory kouře). Jedná se o jednoduché přístroje,
které včas detekují vznikající požár a vyvolají
poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci

Vhodné umístění:
• v ideálním případě ve všech obytných
místnostech bytu/domu,
• v případě montáže jednoho hlásiče v bytě
zvolíme místo v jeho centrální části, např. v
chodbě kam ústí jednotlivé místnosti,
• v místnosti vždy doprostřed stropu (dle
doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od
stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy),
• v bytových domech, ubytovnách apod. i ve
společných prostorech každého podlaží
domu,
• v místech s vyšším rizikem vzniku požáru
(garáže, dílny).
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Nevhodné umístění:
• prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny,
koupelny nebo prádelny,
• blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů,
svítidel nebo jiných zdrojů tepla,
• vrcholy půdních prostorů střech tvaru
písmene „A“,
• prostory s vysokou koncentrací cigaretového
kouře, výparů barev, rozpouštědel a
výfukových plynů.

hned několik her a věříme, že na příštím setkání už to
bude zase o něco lepší
Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat paní starostce,
která nám vznik takového „kroužku“ umožnila a také
bych ráda pozvala všechny, kteří si rádi zahrají na další
naše setkání, které proběhne v

sobotu 26.9.2020

od 9:30 v zasedací místnosti OÚ Sosnová.
Na obrázku je rozehraná partie velmi líbivé hry Queenz

Neznalost zákona neomlouvá
Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič
požáru je zakotvena v naší legislativě (vyhláška č.
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb). Na základě této vyhlášky jimi
musí být domácnosti ve všech nových i
zrekonstruovaných objektech po 1. 7. 2008
vybaveny v souladu s projektovou dokumentací
stavby a rodinné domy pak dále minimálně jedním
přenosným hasicím přístrojem. Tento požadavek se
netýká staveb realizovaných před účinností této
vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto
domácnostech.

L. Šenová

Jak hlásič kontrolovat?
V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým
způsobem a jak často máme hlásič kontrolovat. Na
rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat
vyškolená osoba, ale sám uživatel - např. jednou
měsíčně prostým stisknutím kontrolního
tlačítka, čímž se kontrolně spustí alarm. Jinak nám
postačí jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie,
přičemž akustický signál (popř. blikající kontrolka)
nás upozorní, když již baterie dochází. Baterie v
hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale i s
mnohem delší životností. Pamatujme, že hlásič s
vybitou baterií je nám k ničemu.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

1. DESKOHERNÍ SETKÁNÍ V SOSNOVÉ
V sobotu 12.9.2020 jsme se poprvé sešli,
abychom si zahráli deskové hry. Účast byla, myslím,
velmi uspokojivá. Osm hráčů vystřídalo během 1,5h

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
ČEZ – PORUCHY(elektrika)
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda)
PLYN – PORUHY
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA

800 850 860
840 111 111
1239
974 471 760

NEMOCNICE POHOTOVOST
- DĚTSKÁ
- DOSPĚLÍ

Starostka obce

487 954 520
487 954 184
775 253 992 , 724 179 753
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