Občasník občanů a přátel Sosnové

Leden 2020

POPLATKY V ROCE 2020
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 2020.

DIVADLO

VYPRODÁNO

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
NOVÉ KNIHY:
Dům na útesu – Abbott Rachel
Dívej se, jak zemře – Bagstam Anna
Láska a sýr v Paříži – Brovnlee Victoria
Slepičí polévka pro duši – Canfield Jack
Na útěku – Coben Harlan
Černý led – Connelly Michael
Temná svatá noc – Connelly Michael
Džungle v kuchyni – Devátá Ivanka
Skoro normální rodina – Edvardsson
Dokonalá smrt – Fields Helen
Nejsem živá – Frasier Anne
Šaman – Gordon Noah
Ranhojič – Gordon Noah
Černá vdova – Harasimová
To nejlepší v nás – Hoover Colleen
Stříbrná cesta – Jackson Stina
Letní romance – James Julie
Vítěz – Janečková Klára
Návrat mrtvého muže – Jindra Jaromír
Tři sestry – Keleová-Vasilková
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10/D ZO schvaluje OZV č. 2/2019, o místním
poplatku ze vstupného.
10/E ZO schvaluje OZV č. 3/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Sosnová.
10/F ZO neschvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-1006466/VB/P001.
10/G ZO schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č.
10142004 s firmou Marius Pedersen.

Ledová princezna - Lackberg Camila
Macecha – Seeber Claire
Vánoční tábor – Schaler Karen
Zavátá sněhem – Stručovský Martin
Kronika zániku Evropy - Vondruška
N. Bendová - knihovnice

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 29.1. 2020 od 14,00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan Měkota.

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.

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 27.1.2020 od 18,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.

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

JARNÍ PRÁZDNINY
OKRES ČESKÁ LÍPA – 9.3. – 15.3 2020

USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 18.12.2019 od 18,0 hod v zasedací
místnosti OÚ

10/A ZO schvaluje program jednání.
10/B ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.
10/C ZO schvaluje OZV č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů.

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 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

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry
v domácnostech mají nejtragičtější následky.
Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny
jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují
stamilionů korun.
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Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská
neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto
požárů patří nedbalost při kouření, neodborná
manipulace s elektrickými spotřebiči nebo
zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech,
ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku,
nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a
přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti
hořlavé látky nebo užití hořlavé kapaliny při
zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny
vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a
rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého
množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný
nábytek, matrace, bytové textilie). Právě toxický
kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při
požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení
obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí
a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke
vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných
činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření,
kutilství apod.
Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně,
dávejte pozor na:

Komíny a topidla
•
•
•
•

•

Elektrospotřebiče
•
•

Otevřený oheň bez dozoru
•
•
•

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen
plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky.
Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby
nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.
Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření,
především při smažení, aby nedocházelo ke
vznícení připravovaných potravin.

Děti a domácí mazlíčky
•

•

Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům
otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům
apod. Poučte své děti o nebezpečí vzniku
požáru.
Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali
do blízkosti otevřeného ohně nebo
nepoškodili
kabely
od
elektrických
spotřebičů.

Kouření a cigaretové nedopalky
•

Při kouření cigaret a odhazování nedopalků
do odpadkových košů dbejte na dokonalé
uhašení nedopalků, pozor na pokládání
cigaret na hořlavý materiál. Velmi
nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli,
zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo
jiných drog.

Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat
komíny.
Kouřovody a topidla udržujte v řádném
technickém stavu.
Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do
nehořlavých nádob.
Užívejte výhradně topiva určená pro dané
topidlo,
nezapalujte
pomocí
vysoce
hořlavých látek (např. benzinu) a netopte
odpady, plasty apod. Neumisťujte do
blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak
hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla.
Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena
v návodech na použití.
Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál
a látky mající sklon k samovznícení (např.
uhlí, seno, bavlna) v dobře větraných
prostorách.

•
•

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče
v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
Udržujte v řádném stavu elektroinstalace,
elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích
tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry,
upřednostňujte
prodlužovací
šňůry
s vypínačem.
Při
delším
nepoužívání
odpojte
elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné.

Protipožární zabezpečení
•
•
•
•

Vybavte si svou domácnost autonomními
„hlásiči požáru“, které vás na hrozící
nebezpečí včas upozorní, zejména v noci.
Buďte vybaveni funkčními jednoduchými
hasebními prostředky (přenosný hasicí
přístroj, hasicí sprej).
Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody,
hasicích přístrojů, případně jiných zařízení
určených pro hašení požárů.
Znejte umístění a použití přenosných
hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

V bytových domech musí být chodby, schodiště,
únikové cesty a východy volné k evakuaci osob,
materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto
objektech musí být umístěny např. funkční a snadno
přístupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování
požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své
domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě
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vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale
i majetek. Případný požár totiž dokáže snadno
způsobit mnohem větší škody, než jsou
stokorunové investice do hasicího přístroje nebo
hlásiče požáru.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS
Libereckého kraje

Loretánské.Přístupná bude také kláštenrí zahrada a
Klášterní pivní restaurace.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PEKLO
Od prvního ledna letošního roku je zakázán
vstup do části červeně značené turistické stezky
v Pekelském údolí. Jedná se o úsek, který se
nachází cca 300 metrů severně od Lisovy samoty
mezi lávkami, které kříží Robečský potok ve
střední části údolí.
Právě v této části došlo v únoru loňského roku k
sesuvu skalního masivu. I přes sanační práce, které
v oblasti probíhaly již v loňském roce, je část skály
v místě sesuvu stále nestabilní. Oblast je tudíž
nebezpečná pro všechny, kteří by tudy procházeli.
Zákaz
vydal
odbor
životního
prostředí
českolipského městského úřadu na konci roku 2019
a je platný do 31. března letošního roku. Pokud by
sanační práce byly hotové dříve, zákaz bude
neprodleně odvolán.
V loňském roce město Česká Lípa společně s
obcemi Sosnová a Zahrádky uspořádaly novou
turistickou akci s názvem Odemykání Pekla. Akce,
která je v letošním roce naplánovaná na 21.
března, zákazem vstupu ohrožena nebude.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE
V ČESKÉ LÍPĚ
Od 1.1.2020 do 29.2.2021 bude pro veřejnost
UZAVŘENA hlavní budova areálu kláštera, ve
které bude probíhat stavební porjekt: „Snížení
energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a
galerie v České Lípě“. Postupně budou vyměněna
všechna okna a vnější dveře.Uzavřené proto budou
stálé espozice a výstavní prostory muzea a galerie.
Pro veřejnost však zůstane otevřen celý areál
výstavních prostor ambitu , kaple Nejsvětější
Trojice (dnes Biberova hudební síň), Svaté schody,
Loretánský dvůr a kaple Panny Marie
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NABÍDKA TRAKTŮRKU

Obec Sosnová nabízí k odprodeji zahradní traktor
značky Husqvarna.
Traktor je z roku 2012, do provozu byl uveden
2013. Pořizovací cena 98.999,- Kč.
Traktor je nepojízdný a je nutná rozsáhlá oprava
nápravy, převodovky, motoru a žacího zařízení.
Zájemci mohou své nabídky předat na obecní úřad
v Sosnové v zalepené obálce označené nápisem
traktor.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Srdečně děkujeme všem za finanční obnos, který
byl vybrán při pořádání Tříkrálové sbírky.
Občané obce Sosnová přispěli částkou 5348,- Kč.
Částka bude použita na nákup nového dodávkového
vozu, který sváží každý den zdravotně
hendikepované děti do školy a ze školy.
Děkujeme
starostka obce

V obálce uvedou částku v Kč, kterou nabízejí za
odkup traktoru , své jméno a kontakt ( telefon nebo
email ).
Termín doručení obálek : pátek 31. ledna 2020 do
12.00 hod.
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