Občasník občanů a přátel Sosnové

Leden 2022

POPLATKY V ROCE 2022
PES 1 až 3 ks…………………….0,--Kč
každý další
držitel mladší 65 let………….1.000,--Kč
držitel starší 65 let…………..…300,--Kč
Svoz komunálního odpadu…….0,--Kč
Poplatek je nutné uhradit do konce dubna 2022.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
Zaměstnanci obecního úřadu se snaží zajistit schůdnost
chodníků v obci, ale vzhledem k rozmarům počasí, kdy
jeden den mrzne, následně přijde obleva a znovu mrzne,
tak není práce jednoduchá.
Někdy pomáhá mimo škrabky a hrabla sůl, někdy
štěrkový posyp, ale prosím všechny občany, aby při
chůzi venku zvolili vhodnou obuv . I malé přeběhnutí
v pantoflích či jiné podobné obuvi může mít fatální
následky.
Řidiče naopak prosím, aby jízdu přizpůsobili stavu
vozovky a neparkovali při provádění zimní údržby na
komunikaci, protože traktor s radlicí nemůže daný úsek
projet.
Děkujeme za pochopení.
Jindřiška Halasníková

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 24.1. 2022 od 14:00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát Zdeněk Kotyšev.
Podmínky pro vstup:
• Doložit prodělání laboratorně potvrzeného
onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180
dnů přede dnem konání akce
• Aplikaci očkování proti covidu-19

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
NOVÉ KNIHY:
Příslib nás dvou – Beck Jamie
Propast smrti – Bryndza Robert
Do posledního dechu – Clark Mary Higgins
Imitátor – Cole Daniel
Básník smrti – Connelly Michael
Výstraha – Connelly Michael
Deník malého minecrafťáka – Cube Kid
Poslední věta – Genova Lisa
Dívka v zrcadle – Gillerová
Má cesta za štěstím – Gott Karel
Poslední manželka – Hamilton Karen
Kouřová clona – Horst Jorn Lier
Když ptáčka lapají – Jakoubková Alena
Manžel a záhadná blondýna - Jakoubková Alena
První chyba byla zároveň ta poslední – J. Sandie
Prokletý kraj – Klevisová Michaela
Řeka v Troji – Kocábová Marsha
Dál nechoď! – Křivanec Václav
Venuše – Ludvíková Jitka
Muž bez tváře – May Peter
Minecraft. Stavební chuťovky – McBrien Thomas
Paříž je vždycky dobrý nápad – McKinlay Jenn
Doteky zabitých – Procházková Iva
Závan smrti – Robb J.D.
Vražda v ledu – Shepherd
Darebák David a vesmír – Simon Francesca
Další prosím: pravdivé příběhy – Skittle Max
Královražda na Křivoklátě – Vondruška
Pilot playboy – Ward Penelope
Hra na vraždu – Abbott Rachel
Coura – Bernášková Jana
Emma a šéfkuchaři – Černá Kateřina
Preventivní vražda – Češka Stanislav
Slušní lidé – Delaney J.P.
Šťastná za všech okolností – Ivanka Devátá
Jak chutná strach – Harasimová
15 roků lásky - Hartl Patrik
Pomalu hořící oheň - Hawkins Paula
Povídky ke kávě – Hrabáková Hana
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Padesátka v nouzovém stavu – Hřebejová Hana
Slib mrtvým – Jenkins Victoria
Zrcadlo – Keleová-Vasilková
Ranč u dědečka – Keleová-Vasilková
Vražda ve Vídni – Maxian Beate
Tři ženy a člun – Youngson Anne
N.Bendová - knihovnice

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

ČEZ – PORUCHY(elektrika)
800 850 860
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda) 840 111 111
PLYN – PORUCHY
1239
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA
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

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané ve středu 31.1.2022 od 17,00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu v Sosnové.

Pokud jdete na led:
•
•

informujte někoho z blízkých o tom, kam jdete
než vstoupíte na jakoukoliv zamrzlou hladinu,
přesvědčte se, že je led dostatečně silný, síla
ledu pro bezpečnou chůzi jedné osoby (80 kg) je
10 cm kompaktního ledu
• pokud se začne ozývat praskání ledu, ihned se
vraťte na břeh
• lehnutím na led rozložíte svoji váhu na větší
plochu, snížíte tak zatížení ledu
• když už se propadnete, roztáhněte ze široka ruce
na okraj ledu, snažte se co nejrychleji pomocí
kopání nohou ve vodě na led nasunout a odplazit
se na břeh
Pokud jste svědkem nehody na ledu:
•

vidíte-li někoho probořeného ve vodě, zvažte
své možnosti a schopnosti, abyste se nestali také
zachraňovaným
• nepřibližujte se k němu ve stoje, je třeba rozložit
váhu a vzít si nějakou pomůcku pro prodloužení
dosahu (například větev nebo lano)
• pokuste se zajistit zachráněnému suché oblečení
a teplo, komunikujte s ním
• nemůžete-li pomoci sami, zavolejte na tísňovou
linku 112 případně 150
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela StaráHZS Libereckého kraje

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Ptáci v zimě.

Bezpečný pohyb na ledu

Včera chodil Mikuláš a bylo to dokonce na
sněhu! Moje sýkorky, většinou koňadry už se
dožadovaly
také
dárku, něčeho do
krmítka. Ne že by na
mě pokřikovaly, ale
nahlížely
do
vyvěšeného krmítka a
občas i do oken.
Neodolal jsem, i když nejsem příznivec zimního
přikrmování ptáků, jejich poslání je prohlížet stromy a
jiné možné úkryty přezimujícího hmyzu a naplnil
krmítko. Bohužel jsme to my lidé, kteří svými zásahy do
přírody jejich přirozené chování a obživu ničí a tak jim
také podstrojuji. Nejsem sám, kdo jim sype.
Vidím sýkorky koňadry, málo modřinek, ale
ostatní se zatím neobjevují. Pohled na sýkoru parukářku

Zamrzlé vodní plochy jsou nedílnou součástí zimní
přírody. Kdo z nás by si rád na čerstvém vzduchu
nezabruslil, nezahrál hokej nebo se jen tak neprošel po
„vodní hladině“. Ovšem všechny tyto radovánky jsou
velmi závislé na počasí. Vzhledem k výkyvům teplot
může dojít k prolomení ledu s následným tonutím. Na co
všechno bychom tedy měli myslet, než vstoupíme na
přírodní ledovou plochu?
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je úchvatný, o mlynářkách a babkách nemluvě. Pro
zpestření se občas ukáže brhlík.
Začal jsem přemýšlet, jak to v ptačím světě funguje.
Krmítko je prázdné, občas se nějaká koňadra podívá do
okna, ale do krmítka nejde. Otráveně odletí. Nasypu do
krmítka slunečnici a ejhle, během velmi krátkého času se
ukáže první samozřejmě koňadra, vezme si jedno
semínko a odletí na nejbližší strom, kde do něj buší, až
se jí podaří vyzobat jeho obsah. Za chvíli přiletí další a
nálet začíná. Jak se to ostatní ptáci dozvěděli nevím.
Nesypu jim hromadu, ale říkám, si běžte také jinam a
dělejte to, k čemu vás příroda stvořila. Krmítko je
prázdné a nálety se nekonají. A zase řeším záhadu, jak
se to ptačí veřejnost dozvěděla, že už není prostřeno.
Zda šli prohlížet stromy a hledat hmyzí žoužel, nebo jiné
pochoutky zůstalo utajeno. Spíš si myslím, že odletěli
k sousedům, kteří nasypali.
Znovu nasypu a celý minulý děj se opakuje.
Napadlo mě zjistit, kolikrát přiletěli, protože vždy
vezmou jedno slunečnicové semínko. Beru laboratorní
váhu a začínám počítat. Odeberu 100 zrnek (mám
černou slunečnici) zvážím ji. Výpočtem zjišťuji, že v 1
kg krmení je přibližně 13 000
zrnek, což je stejně příletů a
odletů.
Zobali vrabci, zobali
igelitové obaly, je v písničce
Ivana Mládka. Igelitové obaly
nebo jiné plasty vidím v místech, kde by neměly být,
vrabce domácího ne. Kam se ztratili? Je jich skutečně
málo a zatím netvoří hejna. Proč jich je málo – odpověď
je bohužel pro lidskou čeládku nepříznivá. Ničíme jim
jejich přirozené prostředí, a tak mají větší úbytky než je
přirozená
reprodukce.
Zde
musím
odbočit.
V sedmdesátých letech minulého století, existovali
chovatelé našich ptáků a jejich kříženců s kanáry (tehdy
to bylo povoleno). Nevím, že by se podařilo, odchovat
vrabce. Potom se někde objevila zpráva, že se to někomu
podařilo a to tím, že krmení ptáčete vrabce obsahovalo
mšice (nevím jaké). Skutečně by to byla odpověď,
protože my lidé jsme udělali vše pro likvidaci mšic a tím
asi i pro likvidaci vrabců. Přes to doufám, že se jejich
hejnko ukáže, zaletí do sousedova živého plotu a budou
shlížet na kočky, které mlsně chodí pod nimi.
Samostatnou kapitolou jsou kočky, které loví
naše hosty krmítek. Na vlastní oči jsem viděl kočku,
která na moje krmítko, které mám ve výšce cca 150 cm,
dokázala z místa vyskočit, jednou packou se přidržela
krmítka a druhou chytila sýkoru. Jak na tyto lovce
nevím. Jsou schopné všeho, je to jejich přirozenost.

Pevné zdraví a vše nejlepší v roce 2022 vám
přejí hosté našich krmítek a já se k nim připojuji.
Jiří Vronský
Článek byl doručen již po vydání a následné distribuci
prosincového čísla. Byl tedy zařazen do lednového vydání a
redakce článek ponechala v původní verzi.

Zákaz starých kotlů
Dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění, bude od 1. 9. 2022
zakázáno provozovat spalovací stacionární zdroje na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW
včetně, které slouží jako zdroje tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy
rovněž pro přímé vytápění místa
instalace,
v
souladu
s
minimálními
požadavky
uvedenými v příloze č. 11 k
tomuto zákonu. Příloha č. 11
obsahuje minimální emisní
požadavky
na
spalovací
stacionární zdroje pro oxid uhelnatý (CO), organické
látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) a
tuhé znečišťující látky (TZL).
Požadavky přílohy č. 11 neplní staré kotle na pevná
paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy (dle ČSN
EN 303-5). Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle
nebo návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který
provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a
provozu kotle.
Pokud kotel nesplňuje alespoň třetí třídu dle výše
uvedené normy, je nutné ho vyměnit co nejdříve,
nejpozději k 1. 9. 2022. V současnosti je možné čerpat
na jejich výměnu podporu z tzv. „kotlíkových dotací“.
Pokud plánujete výměnu starého kotle, doporučujeme
postupovat následujícím způsobem:
a) Začít opatřeními na snížení tepelné potřeby domu,
koupě zdroje tepla s nižším výkonem bude první
úsporou, následně ušetříte každý rok za palivo nebo
energie. Zateplení, ať již komplexní nebo dílčí (např. jen
střechy), odstranění tepelných mostů, výměna dveří,
oken, to vše jsou kroky, které je dobré provést před
výběrem nového zdroje. Na částečné i komplexní
zateplení a úsporná opatření lze dnes čerpat dotace z
programu Nová zelená úsporám (více informací zde), a
to i když je budete realizovat svépomocí. Pro výběr
vhodných opatření je dobré se poradit s odborníky a
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nechat si provést snímání objektu infračervenou
kamerou, která odhalí nejslabší místa domu, kudy
odchází nejvíc tepla.
b) Nechat si zpracovat výpočet tepelné potřeby domu a
návrh požadovaného výkonu nového zdroje.
c) S využitím kalkulaček dostupných zde případně na
stránkách MSK zde, kde si můžete nastavit detaily
výpočtu (např. v případě využití stávající otopné
soustavy, komína apod.), zhodnotit všechny možné
alternativy z pohledu jak investičních, tak provozních
nákladů.
d) Zvážit dobře veškerá možná omezení, úskalí a výhody
jednotlivých typů vytápění Jen namátkou: místní a
časová dostupnost paliva - dostupnost tříděného uhlí pro
domácnosti bude určitě klesat; možnost navýšení
elektrického příkonu pro využití tepelného čerpadla;
prostorové nároky na nový zdroj a jeho příslušenství –
včetně akumulační nádoby nebo dřevníku pro
skladování dřeva; použitelnost stávajícího komína s
novým zdrojem – zde je vhodná již na začátku
konzultace s kominíkem; využitelnost stávající otopné
soustavy – i klasická otopná soustava může při
správném zapojení nabídnout kondenzační provoz
plynového kotle, u tepelného čerpadla je přechod na
nízkoteplotní soustavu zpravidla nutný; nároky na
obsluhu za celou dobu životnosti zdroje – dnes vám
štípání dřeva nebo obsluha kotle může připadat jako
příjemný pohyb, za 15 let to může být velká zátěž;
možnost dálkového ovládání – u moderních zdrojů tepla
běžný standard, u některých ale zatím nerealizovatelné;
způsob využití domu – rekreační objekty a trvale
obývané domy mají jiné nároky na způsob vytápění;
dopady v případě prodeje domu, kdy některý typ
vytápění může být výhodou a dostanete za něj dobře
zaplaceno, v jiném případě to tak být nemusí.
e) Při vlastním výběru zdroje volit osvědčené, kvalitní
značky. Některé kotle nebo tepelná čerpadla mohou
sloužit více než 20 let, levnější značky nemusí vydržet
ani 10 let. Nedívejte se pouze na cenu, ale i na udávané
parametry (účinnost, hlučnost, topný faktor aj.), ale k
těmto údajům buďte obezřetní, ne vše, co je na
certifikátu musí být nutně pravda, věnujte pozornost i
tomu, kde byl výrobek testován a certifikován.
f) Preferovat obnovitelné zdroje energie nebo nositele
energie, kde lze přechod k obnovitelným zdrojům
očekávat (elektřinu). A to nejen z důvodů ochrany
světového klimatu, ale i proto, že fosilní zdroje energie
mohou být v budoucnosti zdraženy nějakou formou
zpoplatnění uhlíku.
Kotlíkové dotace
Tzv. „kotlíkové dotace“ jsou dotace z evropských fondů
a jsou poskytovány krajskými úřady (dle vyhlášených
výzev) na výměnu stávajícího nevyhovujícího kotle na
pevná paliva, za nový, ekologičtější způsob vytápění. V

poslední vlně kotlíkových dotací je možné si pořídit
kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový
kondenzační kotel. Žadatel může získat až 80 %
způsobilých výdajů, fakticky se mu může vrátit až 127
500,- Kč. Do způsobilých výdajů spadají i náklady na
novou otopnou soustavu, její rekonstrukci či projektovou
dokumentaci. Jednotlivé výzvy pro své občany vyhlašují
kraje.
Více informací k 3. výzvě naleznete na webových
stránkách Státního fondu pro životní prostředí.

USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 15.12.2021 od 17,0 hod v zasedací
místnosti OÚ

Zastupitelstvo obce schválilo:
22/A - program jednání.
22/B - vyrovnaný rozpočet obce Sosnová pro rok
2022.
22/C - střednědobý výhled rozpočtu obce Sosnová
na roky 2023 – 2024.
22/D - rozpočtové opatření č. 6/2021.
22/E - dodatek č. 7 ke smlouvě č. 10142004
(Marius Pedersen).
22/F – kandidaturou Ing. J. Lišky a J. Gorčíka na
funkci přísedícího Okresního soudu v České Lípě
na období 2022-2025.
22/G - Ing. J.Kladníčka ve funkci přísedícího
Okresního soudu v České Lípě na období 20222025.
22/H - Komunitní plán sociálních služeb ORP
Česká Lípa 2022-2026.
22/I - ceník pronájmu sportovních zařízení v obci.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
22/J - starostku obce k podpisu Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-4019485/VB/02.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
22/K - souhrn požadavků uplatněných v rámci
společného jednání při schvalování územního
plánu.

Vánoční nadílka
Konec roku byl u nás ve školce pln očekávání toho,
zda na nás Ježíšek nezapomněl. Děti si už
v listopadu prohlížely katalogy s hračkami a
vybíraly ty, které by chtěly doma nebo ve školce
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pod stromečkem najít. Přání byla rozličná. Od
autíček, panenek, her a stavebnic až po elektroniku.
Probíhaly i rozhovory na různá témata: „Jestli to
Ježíšek všechno unese…, jestli ví, kam to má
přinést…, zda si dárek zasloužíme…, jak to Ježíšek
dělá, že dárky nepoplete…“. Obavy dětí se
rozptýlily, když ve čtvrtek 16.12.2021 dopoledne
zaslechly zvoneček, který oznamoval příchod
dlouho očekávané návštěvy. Po otevření dveří do
třídy zajíčků nás čekalo veliké překvapení. Ježíšek
tu opravdu byl, nezabloudil, a dokonce tu po něm
zbyly i sněhové stopy a otevřené okno. To největší
překvapení ale bylo pod stromečkem. Našli jsme
tam tolik dárků, že nám trvalo hodně dlouho, než
jsme je všechny stačili rozbalit
a vyzkoušet. Měli jsme ale
pomocnice
Evičku,
Martinku,
Renatku, Ivanku, Janičku, Jitušku
a Jarušku, které i když jsou už velké
„holky“,
s rozbalováním
nám
pomáhaly.
Velký dík patří všem našim
„Ježíškům“, kteří nám na nákup
hraček přispěli celkovou částkou
17 800,- Kč.
Za celý kolektiv MŠ Sosnová Vám
všem přeji ať starý rok všechno, co
je
špatné,
odnese
a ten nový jenom radost přinese.
Bc.Jana KŘÍŽOVÁ, ředitelka MŠ Sosnová
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