Březen 2021

Občasník občanů a přátel Sosnové

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.

Letní čas v roce 2021 začne platit v noci
28. března. Hodiny se posunou o hodinu
vpřed z 2:00 na 3:00.

Halasníková Jindřiška
starostka obce

POPLATKY V ROCE 2021

OZNÁMENÍ

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.

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 2021.

USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 22.2.2021 od 17,0 hod v zasedací
místnosti OÚ

Zastupitelstvo obce schválilo:
18/A - program jednání dle navržené změny.
18/B - rozpočtové opatření č. 2/2021
18/C - revokaci usnesení ZO č. 48/2014/C ze dne
29.9.2014.
18/D - vypsání výběrového řízení na zajištění sběru,
svozu, využití a odstranění komunálního odpadu.
Zastupitelstvo obce zamítlo:
18/E - záměr odprodeje části pozemku p.č. 316, k.
ú. Sosnová u České Lípy v uzavřeném areálu
bývalého statku Ramš.
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Zastupitelstvo obce pověřilo:
18/F - starostku obce k jednání s majiteli pozemku
p.č. 120/1, 120/3 a 112/1 o narovnání vlastnických
vztahů k účelové komunikaci, která má být
umístěna dle KN na p.p.č.503/2.
18/G - starostku obce k podpisu výpovědi smlouvy
dohodou s firmou Marius Pedersen č.10142004 na
zajištění sběru, svozu, využití a odstranění
komunálního odpadu.
18/H - starostku obce k podpisu smlouvy o dílo
s firmou VOKA CL s.r.o. Česká Lípa na
„Odstranění stavby RD čp. 72 Sosnová – Lesná“ za
cenu 698.996,--Kč bez daně (845.785,16 Kč vč.
DPH).

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých
zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce
každoročně spjaty s pálením biologického odpadu
(listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska
pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se
zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je
možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000
Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč.
Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu
je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není
pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem
výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí
určitá pravidla a omezení. Některé obce svými
obecně
závaznými
vyhláškami
pálení
biologického odpadu omezují nebo dokonce
zakazují.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které
provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je
to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na
krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit
z pohodlí
domova
po
internetu
pomocí
jednoduchého
formuláře
„NAHLÁŠENÍ
PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových
stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze
využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů.
V případě, že pálení není možné nahlásit přes

formulář na webu, lze využít také číslo
950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména
následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a
kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické
osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení
většího množství biologického odpadu, je vhodné
také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto
práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze
zákona o ovzduší a platných obecně
závazných vyhlášek obcí (požární řád obce,
vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna
osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci
hořlavých kapalin.
• Při
nepříznivých
povětrnostních
podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení
mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost
ohniště od zástavby a hořlavých předmětů
(domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici
jednouché hasební prostředky (lopata,
kbelík s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby
všechen hořící materiál shořel v době, kdy je
na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně
uhasit. V období sucha je třeba ohniště
kontrolovat i v průběhu následujícího dne,
popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a
nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba
provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý
požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na
tísňové linky 150 nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i
pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při
těchto oslavách je třeba dát také pozor na
konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným
ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
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ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ

PONDĚLÍ
STŘEDA

8.00 – 11.00 hod 12.00 – 15.00 hod
8.00 – 11.00 hod 12.00 – 15.00 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

a pustily se do výroby koláčků. Jak na to? To se
vezme mouka, máslo taky tvaroh nesmí chybět.
Všechno smíchat dohromady a hurá! Těsto už je
tady. Děti vykrajovaly koláčky, plnily je povidly a
také tvarohem. Mňam! Měli jsme boule až za
uchem.
A je tu čtvrtek. Den, na který se děti moc těšily.
KARNEVAL! Od rána se to po školce hemžilo
maškarními kostýmy. Přehlídka masek odhalila
např. piráta, potápěče, policistu. Nechyběli ani
filmoví hrdinové Batman a Superman, přitančila
Carmen,
beruška,
kravička
a také liška. Nejdříve si děti připravily něco na zub.
Ovocné špízy a jednohubky byly dokonalá
svačinka. Karnevalový rej mohl začít.
Při
zábavných úkolech, hrách a tanečcích děti provázel
Jeníček s Mařenkou a také myška s kočkou. Děti si
to moc užily a my dospělí ostatně také. Už se
těšíme hej, opět za rok na karnevalový rej. ☺

KNIHOVNA - zavřena

Pohádkové dny ve školce
Jak to bylo pohádko? To jsme se dozvěděli např. v
pohádce „O Budulínkovi“. Děti si pohádku zahrály,
zazpívaly, také počítaly hrášek a skládaly papírovou
čepici. V pohádce „O veliké řepě“ hledaly rýmy a
pomáhaly tahat řepu. A kohopak to snědla mazaná
liška? Kulatého neposedu Koblížka. V pohádce „O
Koblížkovi“ se děti proměnily ve zvířátka. A
protože se přiblížil karnevalový den, rozhodli jsme
se, že také něco upečeme. Děti si zahrály na pekaře

VESELÁ
Sosnová

Eva,

učitelka

MŠ
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