Občasník občanů a přátel Sosnové

Srpen 2021

PŘED VSTUPEM DO SÁLU JE NUTNO
DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY

DIVADLO
•
•

Představení „Tři muži na špatné adrese“
se bude konat 4.9.2021 od 17.00 hod.
K dispozici jsou nové vstupenky. Prosím o
vyzvednuní na obecním úřadě.
Řady a čísla sedadel jsou stejná.
Odjezd: 14,30hod od zastávky MHD.
https://www.bezzabradli.cz/program
J. Macková

•
•
•

Doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7
dní
Doložit negativní POC(antigenní) test starý
nejvýše 72 hodin
Absolvovat samotest na místě a prokázat se
negativním výsledkem
Doložit prodělání laboratorně potvrzeného
onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180
dnů přede dnem konání akce
Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od
poslední dávky vakcíny(druhé u dvoudávkových
vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí
uplynout nejméně 14 dní

VČELKA sociální služby o.p.s. na Českolipsku
VČELKA sociální služby o.p.s. poskytuje služby na
Českolipsku již třetím rokem. Kancelář střediska
naleznete na adrese: Pivovarská 3157, 470 01 Česká
Lípa. Organizace byla založena v roce 2010. Od roku
2018 se stala součástí sdružení pečujících organizací
Včelka, která působí v osmi krajích ČR.
Společnost VČELKA sociální služby je registrovaným
poskytovatelem terénních služeb. Jejím hlavním cílem je
poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli
co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a mohli
udržovat sociální vazby se svým okolím. Pomoc,
podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů,
zaměřuje se na podporu jejich samostatnosti a
neprohlubuje závislost na sociální službě.
VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou
službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Aby
bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort
klienta, jsou služby poskytované v případě osobní
asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby
celoročně včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od
6:00 do 22:00 hodin. Služby jsou poskytovány
v přilehlých městech a obcí ve vzdálenosti do 20 km od
České Lípy.
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Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků
v sociálních službách, kteří klientům pomáhají s osobní
hygienou, s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou
a podáním jídla a pití, se zajištěním chodu jejich
domácnosti. Dále nabízíme také podporu a pomoc při
procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí
(koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, řečové
funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost
pochopení informací), nácvik jemné motoriky,
procvičování dolních končetin a pomoc při nácviku
chůze.
Rozsah
sjednaných
služeb
vždy
vyplývá
z individuálních schopností a možností klienta tak, aby
byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom
stále podporovali, popř. rozvíjeli zachovanou míru
soběstačnosti konkrétního klienta.
Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč. Klient
hradí pouze čas, který u něj pracovnice stráví, nikoli čas,
který stráví na cestě za ním.
V případě zájmu o naše služby kontaktujte sociální
pracovnici na tel. čísle 601 569 857 nebo na emailové
adrese: ekrtova@pecevcelka.cz

KNIHOVNA

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

p

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

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.
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Varování obyvatelstva
Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, co to znamená
nebo co byste měli dělat? Máte pocit, že Vás
„houkání“ obtěžuje a že je k ničemu? Pojďme si
společně osvětlit význam varování obyvatelstva.
Varování obyvatelstva je prvořadým opatřením
ochrany obyvatelstva. Jeho účelem je informování
o hrozícím nebezpečí a předání informací o
neodkladných opatřeních k zajištění Vašich
životů a zdraví. K varování se využívají rotační
a elektronické „mluvící“ sirény, místní rozhlasy,
mobilní vyhlašovací prostředky (např. mobilní
sirény, výstražná rozhlasová zařízení na vozidlech
zasahujících složek). Dále může být varování
provedeno přímo, varováním občanů příslušníky
zasahujících složek a prostřednictvím rozhlasového
a televizního vysílání.
K varování obyvatelstva slouží jeden varovný
signál, a to „Všeobecná výstraha“. Vyhlašuje se
kolísavým tónem sirény po dobu 140 s. Kolísavý
tón může zaznít 3x po sobě v tříminutových
intervalech. U elektronických sirén, místních
rozhlasů a mobilních sirén po zaznění všeobecné
výstrahy
následuje
tísňová
informace o
charakteru ohrožení (např. „Nebezpečí zátopové
vlny“, „Chemická havárie“ „Radiační havárie“…).
Všeobecná výstraha je vždy pokynem pro ukrytí
v budovách a pro získání dalších informací o
příčině vyhlášení tohoto varovného signálu.
Další signály, které můžete slyšet, nejsou
varovnými signály! Signál „Zkouška sirén“ slouží
k ověřování provozuschopnosti varovného systému.
Provádí se zpravidla každou první středu v měsíci
ve 12.00 hodin a je vyhlašována nepřerušovaným
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tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických
sirén po provedení signálu následuje informace:
„Zkouška sirén“. Často pak můžete slyšet signál
„Požární poplach“. Ten slouží ke svolání jednotek
požární ochrany k výjezdu na zásah. Je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu 60 sekund.
U elektronické sirény napodobuje zvuk trubky:
„HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“.
A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění
varovného signálu Všeobecná výstraha:
• Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy,
když jedete autem, zastavte a vyhledejte
úkryt).
• Dejte přednost místnostem ve vyšších
patrech, nezdržujte se ve sklepních
prostorech.
• Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či
klimatizaci, utěsněte ventilační otvory a
prostory pod okny a dveřmi, např. použitím
izolační pásky nebo deky.
• Nezdržujte se v blízkosti oken.
• Nezatěžujte zbytečně telefonní linky
• Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej
potřebují.
• Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte
další informace.
• Dbejte pokynů příslušníků zasahujících
složek.
• Bez pokynu neopouštějte úkryt.

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny

7.9.2021 od 7:30 do 18:30 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Čp.32,33,34,37-48,50,61,85,86,90,91,92,100,101,102,
107,108,128,129,130,131,133,135,136,139,179,
181-185,216
Parcelní číslo: 112/12,203,206/14
Čp.1-7,9-22,24-31,35,36,49,52,54,55,56,58,59,64,76,83,
84,87,88,89,94,95,96,98,99,103,104,105,106,109-127,
132,134,137,138,140-163,166,167,169,170,177,178,
180,186-199,201-206,208-213,215,217,220,225,228
Ev.č. 1,2,5,8,9,10,11,15,16,18,20,22,23
Parcelní č. 31/1,195/6,455/5,574/2,576/4,576/11,
576/12,576/17,576/19,576/23,576/32,576/34,576/35,
576/36,576/40,576/41,576/82,5390/43

Upřesnění rozsahu plánovaného přesušení dodávky
elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst
naleznete na webových stránkách
https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Parlamentní volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční na podzim
roku 2021, přesné datum je 8. a 9. října 2021.

Poslanecká sněmovna má 200 členů volených na 4
roky.
Podobně jako u jakéhokoliv jiného druhu voleb platí, že
budou lidé moci hlasovat:
• v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00
•

v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00

Stránka 3

Sáčky si lze zdarma vyzvednout na obecním úřadě.
ÚDRŽBA SILNICE I/9 - SOSNOVÁ

Od 23.8.20221 do 30.9.2021
Na silnice I/9 v úseku silničního km cca 65,800 –
66,350 v obci Sosnová bude z důvodu realizace
stavebních prací provedena částečná uzavírka dotčené
pozemní komunikace.

OD 23.8.2021 JE OBNOVEN PLNÝ
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VČETNĚ
VAŘENÍ PRO DŮCHODCE.

SOSNOVSKÉ NEŠVARY
Koupání v požární nádrži na návsi.
Upozorňujeme , že nádrž není určena ke koupání a
je do ní svedena dešťová kanalizace z lokality okálů
a otevřenými šachtami do kanalizace tečou další
nečistoty z komunikace a lesní cesty. Koupajícím
hrozí nejen střevní, ale i kožní problémy.
Zásobník na sáčky na psí exkrementy byl odcizen
ze zastávky MHD v Sosnové. Bude nahrazen
zásobníkem novým, který „doufejme“ již na svém
místě vydrží.

Každé pondělí je prováděn rozsáhlý úklid na
místech, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný
odpad. Zřejmě je velký problém sešlápnout PET
lahev a hodit ji do otvoru kontejneru. Jednodušší je
nechat pytel s odpadem vedle kontejneru a obec ať
se postará. Nulový poplatek za svoz odpadu je pro
občany malou motivací…
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