Dětřichovský občasník
Září 2021 II.díl

SLOVO STAROSTKY
Milí spoluobčané,
v tomto měsíci je tu již druhý občasník, letos třetí, který si vám dovolíme nabídnout.
Občas je těch informací více nebo se k nám dostanou až po vydání občasníku, a tak jsem
se rozhodla pro vydání dalšího. Druhý díl zářijového občasníku bude stručný a spíše
informativní.
V měsíci říjnu 2021 nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Uskuteční
se:
V pátek 8.října od 14,00 do 22,00 a v sobotu 9.října od 8,00 do 14,00.
V naší obci již léta máme jeden volební okrsek, a to v zasedací místnosti na Obecním
úřadu. Volební lístky jste obdrželi do svých schránek, někomu byli předány osobně. Pokud
někdo z občanů lístky neobdržel, může to být proto, že mu byl úředně zrušen trvalý
pobyt a v tuto chvíli je hlášen k trvalému pobytu na adrese obecního úřadu.
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Další možností může být, že občan se zdržuje na jiném adresním místě, než na
jakém je hlášen. Ti občané, kteří neobdrželi hlasovací lístky mají možnost si je
vyzvednout před volbami na obecním úřadu nebo ve dnech konání voleb přímo ve
volební místnosti.
Ale ještě, než proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak nás
čeká svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Svoz bude v sobotu 2. října 2021 od 9,00 do 11,00. Již jsme si zvykli, že místem
pro svoz je parkoviště u Milušky. Vzhledem k tomu, že v katastru naší obce probíhá
rekonstrukce polních cest, využívá naše parkoviště společnost EUROVIA CS, a.s.
k uskladnění materiálu a strojů. Svoz z tohoto důvodu bude probíhat na návsi.
Všem děkuji za pochopení………….
Starostka obce
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PŘÍSPĚVKY, RADY, INFORMACE…………

PŘÍSPĚVEK od pana Hlaváče

Při výměně a získávání nových zkušeností ve včelaření na včelnici u Slávka
přináší včely přítomným zúčastněným také radost.
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Stanislav Hlaváč
hlavacs@seznam.cz
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RADY OBČANŮM
Léto skončilo a nastal podzim. Období jako stvořené pro procházky v pestře
zbarvené přírodě. Podzim ale není jen o procházkách, pouštění draků, sklizni
úrody, je to doba, kdy se začíná venku ochlazovat a nám začíná topná sezóna.
A co nám radí hasiči?!

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
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•

•

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-kontrolaa-revize-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).

•
Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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Pozvání do Obchůdku u Ričiho
Po dohodě s majiteli Restaurace a obchůdku U Ričiho jsme pro vás vytiskli slevový
kupón, který si z občasníku vystřihnete a po předložení při nákupu vám bude
odečtena sleva ve výši 10% z ceny jednoho výrobku, viz. letáček níže.
Platnost kupónu je do 15.10.2021
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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Vážení příznivci, tradičního zpracování ovoce a milovníci marmelád, džemů a povidel,
od 15. června můžete přihlašovat své soutěžní vzorky do letošního ročníku.
Uzávěrka soutěže je 15. října 2021 a její slavnostní vyhlášení proběhne první listopadovou
sobotu 6. 11. 2021.
Tato soutěž je otevřena všem účastníkům ať už z ČR nebo ze zahraničí. Vzorky do soutěže je
možno donést osobně, nebo zaslat poštou. Pokud máte soutěživého ducha a umíte uvařit
dobrou marmeládu nebo jam ničeho se nebojte, přečtěte si pravidla a přihlaste své vzorky
do soutěže.

Pravidla soutěže „Kunratická JamParáda“
•

Sběr vzorků marmelád a jamů probíhá každý rok od začátku května do 15. října

•

Sběrná místa – Obecní úřad Kunratice, Obchod „Dárky od Laďky“ Frýdlant

•

Každý, kdo se chce zúčastnit, přinese (pošle) 1 větší (cca 200ml) nebo 2 menší (cca
100ml) uzavřené skleničky od každé soutěžní marmelády

•

Doporučujeme dodávat spíše dvě menší skleničky, jako zálohu pro případ
znehodnocení jednoho vzorku

•

Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 10 soutěžních marmelád

•

Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 2 vzorky ze stejné převažující suroviny

•

Vzdálení účastníci soutěže mají možnost zaslat soutěžní vzorky poštou na adresu:
Obecní úřad Kunratice, Kunratice 158, 464 01

•

Při odevzdání vzorků účastník potvrdí předávací protokol a jeho vzorkům bude
přiděleno pořadové číslo

•

Vzdálení účastníci si protokol vytisknou a vyplněný přiloží k zásilce. Kopie jejich
protokolu s pořadovým číslem jim bude zaslána mailem Protokol ke stažení

•

Druhá polovina protokolu bude uložena a soutěžní vzorky uskladněny v chladnu

•

Za trvanlivost vzorků odpovídá soutěžící

•

Po uzávěrce soutěže budou všechna pořadová čísla nahrazena náhodně vylosovanými
čísly

•

Převodní tabulka mezi náhodnými a pořadovými čísly bude zapečetěna

•

Jsou vyhlášeny 4 základní kategorie: bobuloviny, peckoviny, jádroviny a exotika

•

Pro zařazení vzorku do kategorie je rozhodující převažující surovina ve vzorku
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•

Zařazení vzorku do kategorie je výlučným právem pořadatele a není proti němu
odvolání

•

Když se sejde více než 6 vzorků jednoho typu marmelády od více než 3 soutěžících,
bude vytvořena nová kategorie

•

Pokud bude v odrůdové kategorii více než 20 vzorků a současně více než 8 vzorků z
čisté suroviny a 8 směsí, dojde k rozdělení kategorie na směsné a surovinové
marmelády

•

Kategorie s méně než 4 vzorky bude sloučena s druhou nejméně obsazenou kategorií

•

První týden v listopadu se sejde odborná porota, která anonymně ohodnotí všechny
vzorky

•

Hodnotit se bude 1-10 body v kategorii: chuť, barva, konzistence, vůně

•

První listopadovou sobotu proběhne veřejná ochutnávka s hlasováním v kategorii
„Cena publika“ a vyhlášení výsledků soutěže, včetně předání ocenění.

•

Pořadatel si vyhrazuje právo dále upravovat pravidla soutěže

Více informací naleznete na stránkách obce Kunratice, odkaz: https://www.jamparada.cz/
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První cedule, která Vás vítá v Dětřichově ze sousední obce Heřmanice
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Přejeme vám
krásné pohodové
podzimní dny,
prosluněné
posledními paprsky.
Ať se vám daří!
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