Občasník občanů a přátel Sosnová

Prosinec 2019

Důležité upozornění

PODĚKOVÁNÍ
V neděli 1.12. jsme společně rozsvítili náš vánoční
strom.
Počasí nám přálo, děti z MŠ se nemohly dočkat až
předvedou své vystoupení a vánoční čaj a svařák
příjemně zahřál nejen zkřehlé ruce. Vše se povedlo a
snad se za rok zase sejdeme v tak dobré náladě a
pohodě, která vládla všude.
Moc děkujeme manželům Bínovým, kteří obci vánoční
strom darovali a určitě mají radost , že strom bude ještě
nějakou chvíli zdobit obec.
Veterinární klinice děkujeme za dodávku el.energie, bez
které by se akce neobešla.
Za obec děkuji svému manželovi a jeho firmě, kteří se
postarali o pokácení, převoz a instalaci vánočního
stromu.
Děkujeme p. Matulové za vánoční ozdoby, které
přispěly k ozdobení jak venkovního vánočního stromu,
tak stromku v našem KD, který potěšil děti na
Mikulášské nadílce a seniory při středečním setkání
určitě mile překvapí.
Děkuji dětem a učitelkám z naší MŠ za vyzdobení naší
autobusové zastávky a krásné vystoupení u stromečku.
Děkuji panu majiteli místního obchůdku za dobrodrůtky,
které doplnily mikulášský balíček.
A velký dík patří třem dobrovolníkům, kteří se zhostili
rolí Mikuláše a čertů, kteří budili opravdový respekt.
Poděkování patří i p. J.Pátrovi, který zasponzoroval
kromě Mikulášské i dětský den a jiné kulturní akce
pořádané obcí.
A nakonec nesmím zapomenout na šikovné ruce p.
Pažouta, které vyrobily nové zábradlí u schodů v našem
KD.
starostka obce

Změna jízdního řádu od 15.12. 2019
Linka č. 207:
- spoj č. 9 (v pracovních dnech) odjezd v 7:30
ze Sosnové (původně 7:35), odjezd z Okřešic
zůstává v 7:25 zachován – důvodem je včasná
doprava školáků (nově 7:39 Mánesova) a
pravidelné zdržení u závor v ulici 5. května při
původním čase

KNIHOVNA
Nové knihy:
Copak jsem Bůh? – Cílek Roman
Chirurg – Dvořáková Petra
Lháři, lháři – Flint Sarah
Smrtící bílá – Galbraith Robert
Sněžný měsíc – Klevisová Michaela
Dívka, který musí zemřít – Lagercrantz David
Dotek vraha – Ludvíková Jitka
Nejtemnější úsvit – Martinez Aly
Nejjasnější soumrak – Martinez Aly
Divka z Brooklynu – Musco Guillaume
Lišákova pravda – Popíšilová Jarmila
Bůh pláče potichu II.díl – Repová Hana
Zatímco spím – Shafransky Renée
Gentleman Devět – Ward Penelope
N.Bendová

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
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regionu zajišťuje Farní charita Česká Lípa.

Pracovní doba obecního úřadu v době vánočních svátků
od 23.12.2019 do 1.1.2020 zavřeno
od 2.1. 2020 normální otevírací doba

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 18.12. 2019 od 14,00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan Měkota.

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 18.12.2019 od 18,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.

Skupinky koledníků v kostýmech tří králů budou v
rámci Tříkrálové sbírky koledovat v jednom či hned v
několika dnech mezi 1. a 14. lednem 2020 od domu k
domu či v ulicích města a za zpěvu tříkrálové koledy
přinesou radostnou zvěst vánočních svátků.
Současně budou dobrovolní koledníci vybírat do úředně
zapečetěných kasiček opatřených charitním logem
finanční příspěvek, který jako již v předchozích letech
podpoří v našem regionu zmíněný Sociální automobil.
“Díky Tříkrálové sbírce 2020 bychom chtěli finančně
podpořit nákup nového tranzitního vozu, který rozšíří
dosavadní svozové linky i do jiných obcí. Jakýkoli
příspěvek je pro nás důležitý. Přejeme si, abychom dále
mohli pomáhat svozem rodičům v intenzivní péči a
hendikepovaným dětem poskytovat pocit samostatnosti.
Předem všem dárcům srdečně děkujeme,” říká ředitelka
Farní charity Česká Lípa Eva Ortová.
Harmonogram lednového koledování a další informace
naleznete od druhé poloviny prosince na internetových
stránkách Farní charity Česká Lípa www.fchcl.cz.

Vážená paní starostko,
rád bych vám za celou kapelu NATRUC ještě
jednou poděkoval, za pozvání na vaší taneční
zábavu. Byla to parádní akce a jsme rádi, že ještě
někde v téhle republice jsou lidi schopni naplnit sál
k prasknutí a bavit se!
Moc se nám u vás líbilo a musím dát za pravdu
kolegovi od The Beatles Revival, že zvukově je váš
sál parádní.
Doufám, že i vy jste byli spokojení.
Přeji pěkný den a příjemné předvánoční období.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
PORUCHY ČEZ
800 850 860
PORUCHY SČVK
840 111 111
PORUCHY PLYN
1239
POLICIE ČR – OBVODNÍ ODD. Č.L.
974 471 760
NEMOCNICE POHOTOVOST
DĚTSKÁ
487 954 520
DOSPĚLÍ
487 954 184
Starostka obce
775 253 992, 724 179 753

Za kapelu NATRUC,
Marek Šteigr
JARNÍ PRÁZDNINY
Tříkrálová sbírka podpoří nákup nového auta pro
hendikepované děti

ČESKÁ LÍPA – 9.3. – 15.3 2020

Občané Sosnové se každoročně zapojují do největší
dobrovolnické akce v ČR a od 1. ledna bude opět
možnost na tuto tradici navázat a podpořit nákup nového
automobilu
určeného
pro
svoz
zdravotně
hendikepovaných dětí do školy a ze školy, který v našem
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Státní svátky 2020 - zavřeno
1. 1. – Den obnovy sam. českého státu a Nový rok
13.4. - Velikonoční pondělí
8. 5. - Den vítězství
28. 9. - Den české státnosti
28. 10. – Den vzniku samostatného českosl. státu
24. 12. – Štědrý den – otevřeno je jen do 12 hodin
25. 12. – 1. svátek vánoční
26. 12. – 2. svátek vánoční
Státní svátky 2020 - otevřeno
10.4. - Velký pátek
1. 5. – Svátek práce
5. 7. – Den slov. věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii

Předběžné termíny zasedání RO v roce 2020:
13. leden
10. únor
16. březen
15. duben ( středa)
11. květen
15. červen
7. září
12. říjen
16. listopad
2. prosinec
Předběžné termíny zasedání ZO v roce 2020:
27. leden
24. únor
30. březen
27. duben
25. květen
29. červen
23. září ( středa)
26. říjen
30. listopad
16. prosinec
Zasedání se vždy koná na základě zaslané pozvánky
součástí které je i program jednání.

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jsou biokrby bezpečné?
V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní
bytové dekorace - krbů na biopalivo („biokrbů“). Jejich
většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale
toto již dnes neplatí. Biokrby vyráběné různými výrobci
jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde
často o dovoz ze zahraničí.
Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do
míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není
kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby
jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní prostory.
Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je
zavěsit na stěnu, vestavět nebo nechat volně stojící v
prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi.
Reklamy uvádějí jednoduchou instalaci a dále pak již
bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak
bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první
pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze většinou
bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží
návod k použití. Kromě nutnosti větrat prostory kde jsou
biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného
kyslíku a vývoji oxidu uhličitého, se uživatel může
setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může
zničit nejen majetek, ale i ohrozit lidské životy.
Několik základních rad pro bezpečný provoz
biokrbu:
 Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu
k použití.
 Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití
v českém jazyce.
 Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od
hořlavých látek po stranách a především nad
biokrbem.
 Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu
stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.
 Biopalivo doplňujte do zhašeného a
vychladlého biokrbu (minimálně po 15
minutách od uhašení), aby nedošlo k popálení.
 Používejte pouze originální palivo pro biokrby
– bioethanol (kapalina, gel) určené pro spalování
v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby
obsahuje cca 96% ethanolu.
 Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro
biokrby) musí být opatřen informacemi v českém
jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.
Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této
„dekorace“ povinná. Nejsou tak dány konstrukční
standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní
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minima. Jen někteří renomovaní zahraniční výrobci mají
krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná
společnost provádějící certifikaci TÜV SÜD Group).
Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců
uváděn odkaz na certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko,
certifikační organizace SITAC). Na základě výše
uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že
provoz biokrbu skrývá reálná nebezpečí ohrožení
materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů.
Scházející legislativa pro tyto krby umožňuje prodej a
provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a
nejsou dány standardy pro specifikování rizik uváděných
v návodech.



lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a
defektů)
odběry krve a jiného biologického materiálu
aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie
nácvik aplikace inzulinu
cévkování, klyzma, výplachy, péče o
permanentní katetr
ošetření stomií, PEGu, enterální sondy…







Pokud si nejste jisti, jestli je pro Vás domácí péče
vhodná, kdykoli nás kontaktujte a my Vám rádi
poradíme.

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban
oddělení prevence
HZS Libereckého kraje

Úhrada za domácí zdravotní péči
Domácí zdravotní péče poskytovaná na základě
doporučení lékaře je v plném rozsahu hrazena
zdravotní pojišťovnou.
Na Vaše přání Vám rádi zajistíme zdravotní péči i nad
rámec doporučení lékaře, tato péče však již není hrazena
zdravotní pojišťovnou, a její způsob a rozsah
poskytování, včetně úhrady, bychom sjednali
samostatnou smlouvu.
Kdy je péče poskytována
Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu –
NEPRETRŽITĚ. Zároveň se můžete kdykoli obrátit na
naši vrchní sestru na kontaktním telefonním čísle.

Odborná zdravotní péče v domácím prostředí
Včelka
Pro koho je zdravotní péče určena









osobám po operačních zákrocích
chronicky či nevyléčitelně nemocným, jejichž
zdravotní i duševní stav vyžaduje dlouhodobou
a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného
zdravotnického personálu,
osobám po mozkových příhodách,
s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou,
senilní či neurodegenerativní demencí, CHOPN nebo
Parkinsonovou nemocí,
osobám s plným nebo částečným ochrnutím,
nebo se závažným duševním onemocněním,
s imunodeficitem, či chronickou bolestí,
osoby, jež jsou závislé na sondové výživě,
případně osoby se stomiemi a/nebo permanentními
katetry

Vrchní sestra Benkovská Vladimíra
Tel. 601 152 729
Email : benkovska@pecevcelka.cz
Hrnčířská 763 , Česká Lípa
www.pecevcelka.cz

Pozvánka na školu bezpečné jízdy
Dne 26.1.2020 (neděle) se na autodromu v Sosnové
uskuteční ve spolupráci s vedením autodromu, Obecního
úřadu Sosnová a občanského sdružení Motor Sport
Sosnová již jedenáctý ročník školy bezpečné jízdy (škola
smyku) pro sosnovské občany.

Nejčastěji poskytujeme












péči o pacienta po chirurgických a
ortopedických zákrocích v době rekonvalescence
ošetřovatelskou a kondiční rehabilitaci
cvičení na lůžku
procvičení velkých kloubů
nácvik chůze s holí, berlemi, či chodítkem
dechová cvičení
komplexní péče o imobilního inkontinentního
pacienta
péče o onkologicky nemocné
péči v oblasti prevence vzniku dekubitů a
opruzenin
péči o klienty v terminálním stadiu života
kontrolu fyziologických funkcí (krevní tlak,
puls, tělesná teplota)

Předběžný program:




09.00 - prezence
09:15-10:30 - teorie bezpečné jízdy v učebně
- poté budou účastníci rozděleni do 3 skupin a
postupně se vystřídají v sekcích: slalom, kluzná plocha
v zatáčce, kluzná plocha na rovině, kde si za účasti
instruktora mohou vyzkoušet své dovednosti při
ovládání vozu.
Školu smyku absolvuje každý ve svém vozidle a na
vlastní nebezpečí. Protože je počet účastníků omezen
(max cca 25 účastníků), je třeba se přihlásit e-mailem na
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adresu j.antos@seznam.cz . V přihlášce uveďte jméno a
adresu. Účast na akci je zdarma, podmínkou je řidičský
průkaz skupiny B, vůz a doklady od vozu.
Jaromír Antoš

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ AUTODROMU K DOPISU
STAROSTKY K POŘÁDÁNÍ AKCE V DOBĚ
PAMÁTKY ZESNULÝCH
Omlouváme se za vzniklé problémy, ale opravdu není
jednoduché sladit termíny se závodníky.
V příštím roce je v plánu Setkání mistrů v termínu
14.11-15.11.2020.
Ještě jednou se omlouváme a přejeme hezký den
Linda Studničková

ČERTOVINY VE ŠKOLCE
Rok se s rokem sešel a naše školka se opět proměnila
v jedno
velké
peklo
plné
malých
i větších čertíků a čertic. Zpívalo se, tancovalo,
soutěžilo, zkrátka dovádělo celé dopoledne…až se
školka otřásala.
Druhý den přišla dlouho očekávaná návštěva, nebeská i
pekelná. Mikuláš, coby hodný pán, který dětem rozdával
balíčky s dobrůtkami. Čertík, ten zase trochu pozlobil
malé uličníky a nechyběl ani krásný andílek. Statečné
děti si podaly s čertíkem ruku a rozloučily se krásnou
básničkou a písničkou. A nebojte se, v pekle nikdo
neskončil…
Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová
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Pozvání na rozloučení z rokem starým 2019
společným uvítáním roku nového 2020.

a

Sraz u vánočního stromku ( bude svařák) ve 23,45
nebo v 00,15, jak vám to vyjde.
Přijďte od TV mezi lidi, projděte se po vesnici,
popřejte si se sousedy ( když dorazí),
Vezměte sebou chlebíčky, jednohubky ( to co doma
najdete) i cukroví přijde vhod.
V roce 2015 jsme se u stromečku na Silvestra sešli
poprvé, takže letošní rok už to bude po páté, tak co
přemůžete se a vyrazíte z pohodlí a tepla do zimy a
temné noci?
Budeme vás tam čekat…. klub dívek a žen.

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, popřát Vám , aby letošní vánoční svátky
byly u Vás naplněny radostí, štěstím a láskou
v kruhu nejbližších.
Taktéž Vám přeji v nadcházejícím novém roce
hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních
úspěchů.
Vaše starostka
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