Říjen 2020

Občasník občanů a přátel Sosnové

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
KRAJE LIBERECKÉHO
konané ve dnech 2.10. – 3.10.2020
okrsku č. 1 SOSNOVÁ
NÁZEV STRANY

POČET HLASŮ

Demokratická strana zelených
1
Svoboda a přímá demokracie
21
Česká pirátská strana
12
Starostové pro Liberecký kraj
142
Občanská demokratická strana
18
Česká strana sociálně demokratická
8
ANO 2011
63
Soukromníci a Svobodní
3
Společně pro Liberecký kraj
8
Komunistická strana Čech a Moravy
10
Trikolóra hnutí občanů
4
Změna pro lidi a pro krajinu
6
Pro KRAJinu
4
----------------------------------------------------------Počet voličů
576
Počet voličů, kteří se k hlasování dostavili 306
Volební účast v %
53 %
VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR
konané ve dnech 2.10. – 3.10.2020
okrsku č. 1 SOSNOVÁ
Jméno a příjmení
Počet
hlasů
Petr Skokan
Jan Riedl
Petr Jeník
Vít Vomáčka
Miloš Tita
Jiří Štěrba
Libor Šmejda

Jiří Vosecký
55
Jaroslav Křupala
10
Libor Křenek
21
-----------------------------------------------------------Počet voličů
576
Počet voličů, kteří se k hlasování dostavili 292
Volební účast v %
50,69 %

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR
konané ve dnech 9.10. – 10.10.2020 hlasování
v 2.kole
okrsku č. 1 SOSNOVÁ
Jméno a příjmení
Počet hlasů
Vít Vomáčka
Jiří Vosecký

92
30

Počet voličů
576
Počet voličů, kteří se k hlasování dostavili 122
Volební účast v %
21 %

Právě v říjnu přichází změna času,
přetočíme si hodinky z letního na zimní čas,
přesně v noci na 25. října ve tři hodiny ráno
vrátíme ručičky hodinek na druhou hodinu.

36
31
16
81
14
6
16
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OZNÁMENÍ

OBČANŮM

Svoz nebezpečného odpadu bude dne
14.11. 2020 ( sobota) od 10.00-10.30
stanoviště u hřiště a 10.30-11.00 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!

SETKÁNÍ SENIORŮ

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

KNIHOVNA

ZATÍM BEZ OMEZENÍ

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

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Svoz velkoobjemného odpadu –
kontejnery – bude dne 15.11. 2020 (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.
Halasníková Jindřiška
starostka obce

Pořiďte si pro svoji bezpečnost domácí
detektor
nebezpečných plynů
Hasiči v posledních letech zaznamenávají
stoupající počet zranění, poškození majetku
nebo úmrtí z důvodu úniku nebezpečného
plynu. Také počet domácností používajících
k vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní
plyn nebo propan-butan stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít
pro vlastní bezpečnost každá domácnost,
kde se nachází plynový ohřívač, vařič, nebo
jiný přístroj, který je poháněn plynem,
případně místa, kde jsou skladovány tlakové
lahve s plynem. Detektor plynu dokáže
včas odhalit případné nahromadění
hořlavých, výbušných či toxických plynů,
protože reaguje už při koncentracích, které
ještě nejsou zdraví nebezpečné. Na
přítomnost plynu upozorní zvukovou a
světelnou signalizací. Některé detektory také
na digitálním displeji zobrazí koncentraci
nebezpečného plynu v dané místnosti.
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Nejčastější
domácnosti

nebezpečné

plyny

v

Metan
• hlavní složka zemního plynu
• hořlavý a výbušný
• lehčí než vzduch, hromadí se pod
stropem
Propan-butan
• hořlavý a výbušný
• těžší než vzduch, klesá k podlaze
Oxid uhelnatý
• vzniká při nedokonalém hoření a
spalování
• hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
• není ani cítit, ani vidět
• je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke
stropu
Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde
hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně,
kotelny nebo místnosti, kde je například
plynový ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo
instalace volíme podle toho, jestli chceme
odhalit únik lehkého plynu stoupajícího
ke stropu, nebo těžkého, který se drží u
podlahy. Vhodné umístění konkrétního
detektoru by mělo být popsáno v návodu
použití výrobku. Poplašným signálům se
vyhneme právě správným umístěním a
dostatečnou vzdáleností od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů
úniku plynu je celá řada. Detekují různé
plyny, nejčastěji propan-butan, zemní plyn,
ropné látky a etylen. Na trhu je také
dostatečný výběr detektorů plynu, které lze
zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V.
Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě
uzavřeme hlavní uzávěr plynu. Místnost
se snažíme vyvětrat otevřením oken a
dveří. Poté místo urychleně opustíme.

Nezapomeneme varovat sousedy v domě a
událost oznámíme na tísňovou linku 150
nebo 112. Zamezíme používání otevřeného
ohně nebo jiného možného iniciátoru
výbuchu (např. vypínače, elektronické
přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného
plynu, vyneseme postiženou osobu na
čerstvý vzduch, udržujeme ji v klidu a teple
a sledujeme dýchání a stav vědomí. Při
zástavě dechu okamžitě zahájíme umělé
dýchání.
Vždy
zavoláme
lékaře
prostřednictvím tísňové linky 155 nebo 112,
i když se postižená osoba subjektivně cítí
dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku
nežádoucí události v souvislosti s provozem
plynových zařízení je důležité provádět
jejich pravidelné revize a kontroly.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné
činnosti
HZS Libereckého kraje

Přehledně: Jaká další opatření začnou ve
středu platit
Vláda v pondělí 12.10.2020 schválila další
opatření proti šíření koronaviru. Zavřou se
všechny školy s výjimkou mateřských.
Úplně se zavřou i restaurace. Zakazuje se
i konzumace alkoholu na veřejnosti. Lidé se
budou moci pohybovat maximálně ve
skupinách šesti lidí.
Opatření platí od středeční půlnoci
(14.10.2020) do 3. listopadu s výjimkou
zavření škol, které platí do 1. listopadu.
Opatření by se po týdnu mohla zmírnit,
pokud se reprodukční číslo za týden sníží na
0,8.
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ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ

Školy
•

•
•
•
•

Zavírají se všechny školy s výjimkou
škol mateřských. Budou vyčleněna
zařízení pro děti pracovníků
záchranného systému, především
lékařů a zdravotních sester.
Vysoké školy mohou pořádat
zkoušky, kde není více než 10 lidí.
Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají
jiné bydliště v ČR, na kolejích.
Na středních školách bude zakázána
praktická výuka.
Základní umělecké školy musí zrušit i
dosud povolenou výuku jeden na
jednoho.

Restaurace
• Od půlnoci na 14.10. úplně zavřou
restaurace, kluby i bary. Bude možné
prodávat jídlo s sebou ve výdejních
okýnkách.
• Hotelové restaurace mohou mít
otevřeno do 20:00.
Pití alkoholu
• Zakazuje se pití alkoholu na veřejně
přístupných místech.
Omezení shromažďování
• Lidé se mohou shromažďovat v
maximálním počtu 6 osob. Výjimku
mají orgány státní správy a
samosprávy.
• Omezení se týká skupin venku i
vevnitř, například i sportovců.
Roušky
• Zavádí se povinnost nosit roušky na
zastávkách veřejné dopravy. Tedy na
nástupištích, přístřešcích MHD nebo
v čekárnách. Opatření platí od úterý
do odvolání.

12.10. – 25.10.2020
PONDĚLÍ

12.00 – 17.00 hod

STŘEDA

8.00 – 13.00 hod

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

DIVADLO

Zájezd do divadla na představení „ Tři muži na
špatné adrese“ , který se měl konat 24.10.2020 se
RUŠÍ.
Od pondělí 12. října vejde v platnost čtrnáctidenní
zákaz provozu divadel z důvodu epidemiologických
opatření.
Vstupenky na představení, která nemůžeme odehrát,
si ponechejte, zůstávají v platnosti.
Děkujeme vám za trpělivost a podporu, které si
velice vážíme.
Přejeme všem především hodně zdraví!
Vaše Divadlo Bez zábradlí
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