Květen 2020

Občasník občanů a přátel Sosnové

DIVADLO

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Vstupenky na představení „Tři muži na špatné
adrese“ zůstávají v platnosti.
Termín je 24.10.2020 od 17.00 hod
J. Macková

Po dohodě se zřizovatelem oznamujeme
znovuotevření naší mateřské školy dne 25.5.2020.
Zároveň
v
návaznosti
na
současnou
epidemiologickou situaci, kdy někteří rodiče byli
nuceni si vybrat část dovolené již nyní, jsme se
rozhodli upravit prázdninový provoz takto:
Provoz MŠ bude přerušen v době od 27.7.2020 do
23.8.2020 ( 4 týdny).
Bližší informace byly zúčastněným zaslány
elektronicky.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci v době
přerušení provozu školky a těšíme se na Vás
i na děti.
Kolektiv MŠ Sosnová

VAŘENÍ PRO SENIORY

V platnosti zůstávají vstupenky z Josefské zábavy.

25. května otevíráme MŠ , ale školní jídelna bude
fungovat pouze pro návštěvníky MŠ.
Doplňkovou činnost – tedy
vaření pro seniory obnovíme
jakmile to bude možné.
Zatím
není
technicky
proveditelné dodržet všechna
nařízení a eliminovat kontakt
dětí s rizikovou skupinou,
což je každý návštěvník areálu.
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Padl dotaz, zda by obec obědy nemohla občanům
rozvážet? I zde platí hygienická pravidla a navíc
obec nevlastní vůz určený k převozu a skladování
potravin a také není k tomuto účelu vyškolen ani
zaměstnán odpovědný pracovník.
Je nutné si uvědomit, že veškeré požadavky od
ministerstva zdravotnictví a následně i hygienické
stanice by dost podstatně navýšily cenu oběda.
Návrh, aby toto doplácela ze svého obec, je
zvýhodňováním určité skupiny obyvatel a je proto
nad rámec zákona.
Až pominou veškerá omezující opatření, školní
jídelna bude seniorům opět k dispozici. Všichni
strávníci budou včas informováni.
Děkujeme za pochopení.
J. Halasníková

Každá změna přináší jak pozitiva tak negativa, ale
předpokládám, že ke změně systému občané
přistoupí spíše pozitivně.
J. Halasníková

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Co dělat při požáru vozidla
PŘESUN KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Stanoviště kontejnerů u viaduktu bylo přesunuto ze
soukromého pozemku na pozemek ve vlastnictví
obce.
Plast a papír je možno odložit u MŠ , sklo je
posíleno na stanovišti u výrobny lahůdek.
V současné době probíhá jednání se svozovou
firmou o možnosti umístění nádob na tříděný odpad
pro soukromé vlastníky tak , že např. tři až čtyři
rodiny by měly svou nádobu ( stejná jako nádoba na
směsný odpad) na odložení papíru a další nádobu na
odložení plastu. Nádoby by byly pravidelně
sváženy a odpadlo by tak docházení občanů ke
stanovištím tříděného odpadu a obci by odpadl ten
neustálý úklid na všech stanovištích.
Samozřejmě, že některá stanoviště v obci zůstanou
a obec již vyčlenila finanční prostředky na jejich
úpravu (dlažba + oplocení).
Tento systém se již podařilo zrealizovat v Zákupech
a Skalici a výsledky jsou pozitivní. Občané více
třídí a ubyl nepořádek.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje
ročně kolem 100 ohlášených požárů dopravních
prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto požárů patří
technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci a
výfukovém potrubí, nebo úmyslné zapálení. Protože
se u podobné události můžeme ocitnout všichni,
zopakujme si několik základních pravidel, jak
správně postupovat.
Začne-li se kouřit za jízdy z motorového
prostoru vozidla nebo ucítíme-li zápach
spáleniny, je třeba okamžitě zastavit, vyndat
klíče ze zapalování a rychle auto opustit. Než
vystoupíme z vozidla, oblékneme si reflexní
vestu. Nezapomeneme z vozu pomoci dětem,
starším a nepohyblivým osobám, případně
zvířatům. Zůstaneme v dostatečné vzdálenosti
mimo vozovku, pokud možno za svodidly. Pokud to
situace umožňuje, nezastavujeme poblíž míst, kde
by požár mohl způsobit další škody, například
v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových
čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic
nebo v tunelech. Je nutno si uvědomit, že i při
zatažené ruční brzdě může dojít k jejímu přehoření
a samovolnému rozjetí vozidla z kopce. Z tohoto
důvodu je vhodné u hořícího vozidla nechat zařazen
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rychlostní stupeň. Poté ihned zavoláme hasiče na
čísle 150 nebo 112.
V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se
požár hasit hasicím přístrojem z výbavy vozidla, je
třeba postupovat velmi opatrně. Hasicí přístroj
můžeme použít pouze na začínající požár.
K hořícímu vozidlu přistupujeme ze směru po větru.
Hasicím přístrojem je třeba hasit pouze přes
mezeru mírně otevřené kapoty i z důvodu větší
účinnosti hasebního prášku. Při otevření kapoty
motorového prostoru by došlo k rychlému přístupu
vzduchu, který by podpořil hoření. Pozor na
popáleniny od rozpálené kapoty.
Pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí se
v něm žádné osoby, tak se k vozu nepřibližujeme.
Mohlo by dojít ke zranění. Hašení většího požáru
přenecháme hasičům, kteří jsou vybaveni vhodnou
technikou a především ochrannými pomůckami.
Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je
práškový, který můžeme zakoupit ve většině
prodejen s autodíly a autodoplňky. Postačí malý
kilový nebo dvoukilový. V některých zemích EU
tvoří povinnou výbavu vozidla. Hasicí přístroj
umístíme ve voze co nejblíže řidiči, tak aby
v případě dopravní nehody nemohl zranit osádku
vozidla. Nejlepší je uchycení v dosahu pro rychlé
použití, k podlaze pod jedním z předních sedadel,
případně ve schránce před spolujezdcem. Kromě
hasicího přístroje je vhodné mít ve svém vozidle
také řezač pásů, který umožní v případě potřeby
přeřezat zapnuté bezpečnostní pásy a dostat se tak
rychleji z vozidla.
autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
NOVÉ KNIHY:
Mé cesty do hlubin mozku – Beneš Vladimír
Posedlost zločinem – Beran Ladislav
Clona – Bjork Samuel
Sova – Bjork Samuel
V lese visí anděl – Bjork Samuel
Kanibal z Nine Elms - Bryndza Robert
Temné lesy – Coben Harlan
Zimní sestra – Collins Megan
Udělala jsem chybu – Daly Paula
Ocejchovaná – Ekberg Anna
Temná dcera – Ferrante Elena
Chci tě – Frederick Jen
Nelži mi – Geiger A.V.
Vánoce nebudou! – Grisham John
Neprofesionál – Hawkins J.D.
O čem nevíš – Jansson Anna
První, která zemře – Jenkins Victoria
Chraň mě před zlými muži – Lelchuk S.A.
Příště bez citronu – Luc C.M.
Hlavou proti zdi – Moučková Kamila
Prorokova zima – Ostlundh Hakan
Život v jeho stínu – Pavelková Kristína
Takhle jsem si to teda nepředstavovala – Pawlovská
Stín – Poznanski Ursula
Verše pro mrtvé – Peston Douglas
Jak randit se sestrou nejlepšího kamaráda – Quinn
PS: Chybíš mi – Renshaw Winter
Oblíbená dcera – Rouda Kaira
Pohřbená – Scott E.G.
Vicious:divoá láska – Shen L.J.
Den, kdy jsem zahlídla – Silver Josie
Poslední vdova – Slaughter Karin
Ve stínu moci – Sten Viveca
N.Bendová – knihovnice
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SETKÁNÍ SENIORŮ – až v září

Ve středu 30.9. 2020 od 14,00 hod v kulturním
domě Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan
Měkota.

U S N E S E N Í č. 13/2020
z řádného jednání zastupitelstva obce konaného
dne 6.5.2020 od 16,00 hod. v kulturním domě v
Sosnové
13/A ZO schvaluje program jednání.
13/B ZO schvaluje Závěrečný účet obce Sosnová za
rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, která skončila s výsledkem bez
výhrad.
13/C ZO schvaluje Účetní závěrku obce Sosnová za
rok 2019.
13/D ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
13/E ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy o
dílo s firmou BLÁHA trade s.r.o., Valteřice 35. 471
05 Žandov na zakázku „Stavební úpravy na
sportovním hřišti v Sosnové“ v celkové hodnotě
1.177.405,--Kč bez DPH (1.424.660,-- Kč včetně
DPH).

Výstavba pobytového zařízení v rámci
Transformace sociálních služeb Sluneční dvůr
Sosnová - Lesná

Dne 31.3.2020 proběhl další kontrolní den na
stavbě v Sosnové a od poslední prohlídky se hodně
změnilo. Byla dokončena střešní krytina, byly
dokončeny hrubé omítky fasády a bylo zahájeno
obkládání kamenným obkladem. Uvnitř budovy
jsou instalovány zařizovací předměty na WC a v
koupelnách. Je postupně zaplňována technická
místnost technologickým zařízením. Na pokojích se
instalují světla, zásuvky a jsou připraveny instalace
na zastínění oken. Největším překvapením byla pro
mne již zahájená instalace kuchyňské linky se
spotřebiči
(viz
obr.
).
I v těžké době stavební firma KN-STAV
funguje velice dobře a svědomitě. Veškeré změny a
návrhy jsou konzultované s projektantem, s námi i
se zástupci kraje. Dokončení stavby by mělo být do
července 2020 a vše nasvědčuje tomu, že termín
bude
splněn.
Ing. Kos Pavel

NOŠENÍ ROUŠEK
Lidé budou moci roušky odložit od 25.5. 2020 a chodit
venku za určitých podmínek bez roušky, schválila vláda.
Bute nutné udržovat rozestupy nad 2 metry.
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