Květen 2021

OZNÁMENÍ

Občasník občanů a přátel Sosnové

OBČANŮM

Svoz nebezpečného odpadu bude dne 22.5. 2021
( sobota) od 10.00-10.30 stanoviště u hřiště a 10.3011.00 stanoviště u bytovek (viadukt).
Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky,
rozpouštědla, motorové oleje, obaly od těchto látek,
pneumatiky, filtry, olověné akumulátory, ledničky
apod. Tento odpad v žádném případě nepatří do
kontejnerů na velkoobjemný odpad!

Svoz velkoobjemného odpadu – kontejnery –
bude dne 23.5. 2021 (neděle) Kontejnery budou
přistaveny v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. na
těchto stanovištích: náves, hřiště, bytovky č.p.85 a
86, viadukt, výrobna lahůdek, Lesná, Ramš.
Do kontejnerů v žádném případě nepatří:
stavební suť, pneumatiky, chemikálie, bioodpad.
Žádám občany o dodržování tohoto nařízení.
Toto opatření je vyvoláno neúměrně vysokými
náklady na likvidaci odpadu při kontejnerovém
svozu. Připomínám, že na uložení tohoto druhu
odpadu je občanům k dispozici sběrný dvůr, který
občané mohou využívat celoročně.

Bez závazků – Keeland
Štěstí na dně silné – Martin Lugand
18.rukojmí – Patterson James
Být sama sebou – Vieweghová
Vražda bez soucitu – Shepherd
Poslední milenka – Nachtmanová
Přišel jsi, když venku pršelo – Rokosová
Ulíbám tě k smrti – Berg Ellen
V dobrém i zlém – McCreight¨
Noční trh – Moore Jonathan
Skrytá slova – Van Tonder Alex
Zachráněné dopisy – Brown Sandra
Cvičení paměti na celý rok – Suchá Jitka
Tichá smrt – May Peter
Zdání a manžel vždycky klamou – Jakoubková
Pod lampou není vždy tma – Jakoubková
Vražda v Schonbrunnu – Maxian Beate
Knihkupectví poslední naděje – Blaine Emily
Tvá vina – McGowan Claire
Manželky – Fisher Tarryn
Moje báječná žena – Downing
Takový hněv – Hunter Cara
Listopád – Marnštajnová
Znám tvou minulost – Robb J.D.
Omluvy, které zařveš,se nepočítají – Finch David
Dívka beze jména – Regan Lisa
Odvrácená tvář lásky – Hoover Colleen
Tajné jezero – Inglis Karen
Beze stopy – Gray Lisa
Smrtelný hřích - Harasimová

Halasníková Jindřiška – starostka obce
N. Bendová - knihovnice

KNIHOVNA - OPĚT V PROVOZU

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
NOVÉ KNIHY:
Štvanice – Foley Lucy
Julinčina pekárna – Keleová
Mělas to vědět – Korelitz Jean
Geneze – Cook Robin
Žena mého života – Tim Weaver

MATEŘSKÁ ŠKOLA

PŘÍRODU RÁDI MÁME
Nasazujeme rukavice, že nefičí fujavice? Do lesa
my spěcháme.
Po cestě už koukáme, kde nepořádek může být. My
ho chceme uklidit.
Však naše příroda se chránit musí. To snad ví i
malé husy.
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Ten, kdo hází odpadky, zaslouží si pohlavky.
Vandal to je děti pán, co všem škodí nám.
Ale my dobře víme, že nic neničíme.
Kam odpadky třídíme, ve školce se učíme.
Tak zapište si za uši, že nejvíce všem sluší, když
přírodu ochrání.
Vždyť naše země krásná je.
Eva VESELÁ, učitelka MŠ Sosnová

ŠKOLKA NA KOZÍ FARMĚ
Jestlipak víte, že se letos na jaře narodilo na Kozí
farmě Nový Dvůr 77 koziček a kozlíků?
A my jsme se šli podívat, jak se mají čile k světu.
Mohli jsme si je pohladit a dokonce
i pochovat. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o
chovu těchto krásných zvířátek.
Sluníčko nám svítilo na cestu tam i zpátky a my
jsme si náš dopolední výlet náramně užili☺.
Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová

Stránka 2

na koštěti, uvázání mašle čarodějnému kocourovi,
hledání havěti a otráveného jablka, průlez
čarodějnickým doupětem a nakonec vyzrát nad
obrovským pavoukem
byla pro všechny
„brnkačka“.
Za odměnu si všichni uvařili kouzelné lektvary a
dokonce je i ochutnali. I přesto, že v nich plavaly
žížaly☺.
Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová
Celý týden se

děti na tento čarodějnický den připravovaly. Vyráběly
pavouk

ČARODĚJNICKÝ REJ VE ŠKOLCE
Oslavy čarodějnic mají rády snad všechny děti, a
tak v pátek 30. dubna se u nás na školní zahradě
pálila čarodějnice. A nejen to…. Celý týden se děti
na tento čarodějnický den připravovaly. Kreslily
pavoučí sítě, vyráběly čarodějnice, učily se
zaklínadla,
zpívaly
a poslouchaly kouzelné pohádky.
Když se všechny čarodějky a čarodějové slétli ve
školce, změřili své síly v různých disciplínách. Let

y, vystřihovaly netopýry, čarodějnice, černé kocoury,
které vy
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stavovaly ve třídách. Kreslily pavoučí sítě, učily

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Požáry jedlých tuků a olejů v domácnosti
Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je smažení za
použití jedlých tuků nebo olejů (dále jen „olej“),
kdy využíváme jejich vlastností nashromáždit v
sobě velké množství tepla, které však zároveň může
představovat i velké nebezpečí.
Ke vznícení oleje stačí například závada ve fritéze,
případně zapomenutá pánev s olejem po smažení na
zapnutém sporáku. Tím, že se olej neustále zahřívá,
dosáhne v určitou chvíli teploty vznícení. To
znamená, že hoření začne probíhat i bez zapálení
plamenem.
Pokud se nám něco podobného v domácnosti stane,
je třeba myslet na své bezpečí a zvolit správný
postup při řešení požáru.

CO UDĚLAT:
• Je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání
oleje vypnutím sporáku nebo odpojením
fritézy z elektrické sítě.
• Zabraňte přístupu vzduchu k požáru
v nádobě a to pomocí prostředků běžně se
nacházejících v domácnosti, např.
zaklopením plechem na pečení, kovovou
pokličkou, případně mokrou vyždímanou
utěrkou. Nad rámec domácích potřeb lze pro
tyto účely pořídit i speciální hasicí deky
vhodné do domácnosti.
• Použijte vhodného hasivo a to ideálně hasicí
přístroj třídy F (na požáry rostlinných a
živočišných tuků a olejů). Hasicí přístroje
používejte vždy v souladu s návodem
výrobce.
• Jestliže se vám podařilo plameny uhasit,
zkontrolujte, že je zdroj tepla vypnutý, a
nechte horký olej
vychladnout. Neodkrývejte nádobu, aby
nedošlo k opětovnému vznícení.
CO NEDĚLAT:
• Nemanipulujte s nádobou, ve které je
rozpálený hořící olej, neboť rozlitím může
dojít k rozšíření požáru a vzniku popálenin.
• NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího
oleje vodu ani jinou tekutinu s obsahem
vody! Nashromážděné teplo v oleji
způsobí prudké odpaření vody, vyvržení
hořícího oleje do prostoru a rozšíření
požáru. Zároveň hrozí vznik závažných
popálenin.
• Jestliže na uhašení požáru Vaše síly nestačí,
opusťte místnost, zavolejte na linku 112
nebo 150 a upozorněte na požár i ostatní
osoby ve svém okolí.
Autoři: kpt. Ing. Kateřina Štajncová, por. Bc. Jakub Sucharda HZS
Libereckého kraje

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

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

Stravovací provozy mohou prodávat
občerstvení přes výdejní okénka nebo v
zahrádkách (od 6. do 22. hodiny).
Podmínka: očkování nebo nemoc nebo test.

•

Jsou umožněny kulturní akce do 700 osob
(očkování nebo nemoc nebo test).

•

Jsou povoleny návštěvy v nemocnicích a
sociálních zařízeních.

•

Je otevřen I. a II. stupeň základních škol a
Mateřské školky. Dále pak poslední ročníky
středních a vysokých škol a nižší stupně
gymnázií.

•

Jsou otevřené knihovny. Dále botanické a
zoologické zahrady (venkovní prostory) do
poloviční kapacity. Také galerie, muzea a
památky (bez skupin).

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

REKONSTRUKCE MOSTU NA LESNÉ
V době od 1.6.2021 do 3.9.2021 budou probíhat
stavební úpravy nosné konstrukce mostu a
komunikace. Bude nutné respektovat dopravní
značení z důvodu částečného omezení provozu.
Provoz na mostě bude sveden do jednoho pruhu a
řízen semafory a je předpoklad, že většina řidičů
bude používat obec Sosnovou jako objízdnou trasu.

•

CO PLATÍ PRO OBČANY OD 17. KVĚTNA:
Povinnost nosit ve venkovních prostorách
chirurgickou roušku nebo respirátor platí jen při
setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně
než dva metry. Není nutné pro členy jedné rodiny.
Shlukování většího počtu osob než dvou je
zakázáno.

•

Ochrana dýchacích cest je povinná i na
pracovišti. Výjimku mají jen lidé, kteří jsou
v místnosti sami.

•

Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je
povinný respirátor.
Platí to například v prodejnách,
provozovnách a v dopravě
(včetně zastávek).

Otevřené jsou všechny prodejny
maloobchodu, zámečnictví, farmářské trhy,
prádelny a čistírny. Obnovený provoz mají
také opravny obuvi, hodinářství, autobazary,
autosalony, fotografické služby, střelnice,
solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství či
služby péče o dítě do tří let věku v denním
režimu.
Své pobočky mohou mít otevřené také cestovní
kanceláře a cestovní agentury. Otevřená jsou
kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních
nástrojů. Dále pak fitcentra. Rozjet
se mohou lanovky a vleky.

•

Je umožněno konání
veletrhů a výstav.

•

Na svatbách a pohřbech může být až 30
osob.

•

Jsou otevřená kadeřnictví, holičství,
pedikúry, manikúry, kosmetiky, masážní a
regenerační salóny. Také zařízení lázeňské
léčebně - rehabilitační péče a zařízení s péčí
o zvířata.
VZHLEDEM K VÝŠE NASTAVENÝM
PRAVIDLŮM NENÍ MOŽNÉ USPOŘÁDAT
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ A
DĚTSKÝ DEN PŘESUNEME NA KONEC LÉTA
2021.
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…PO

SOSNOVSKÉ NEŠVARY

Výsadba na prostranství u veteriny byla totálně
zničena…
Nově vysázené levandule a kanadské borůvky
někdo asi ne náhodou rozkopal a rozdupal.
Dobrá…necháme tedy místo prázdné…
Evidentně někomu vadí, že si mohly děti zobnout
borůvku nebo včelky mohly mít dostatek potravy
z rozkvetlých levandulí…
Jindřiška Halasníková

PŘED…
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