Občasník občanů a přátel Sosnové

Prosinec 2020

Vážení a milí spoluobčané,
určitě mi dáte za pravdu, že letošní rok byl pro
všechny velkou zkouškou. Pandemie COVID- 19
zasáhla každého z nás. Nová opatření, která měla
šíření pandemie zabránit, pro většinu z nás byla
omezující, a ne vždy přijata s nadšením. Obec
musela zrušit tradiční akce pořádané nejen pro děti
ale i pro dospělé a celý rok byl ve znamení útlumu a
smutné nálady. Vzhledem k situaci se nepodařily
všechny plány, které obec měla, ale to neznamená,
že už k jejich realizaci nedojde vůbec. Pouze se
odloží na rok příští.

I přes složitou situaci,
která není jen u nás, ale
téměř po celém světě, se
obec
snažila
přiblížit
vánoční atmosféru vánoční
výzdobou, rozsvíceným vánočním stromem a
dětem, které letos přišly o tradiční Mikulášskou, byl
doručen malý balíček dobrot domů.
Važme si tradičních hodnot jako je spokojená
rodina, zdraví, štěstí a také práce, která člověka
naplňuje, protože to jsou pilíře, na kterých svět
stojí.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří v rámci
solidarity pomohli s šitím roušek, postarali se o
dovoz nákupu či léků, a to vše bez nároku na
odměnu. Velice si takových pomocníků vážím a
doufám, že jich bude přibývat.
Vážení občané, dovolte mi, popřát Vám klidné a
pohodové Vánoce s co nejméně omezeními a do
roku 2021 jen to dobré a doufejme, že to bude rok
alespoň o něco málo úspěšnější a méně psychicky
náročný.
Jindřiška Halasníková

Čertovský týden ve školce
Zapálili jsme první svíčku na adventním věnci a
tím začal krásný předvánoční čas. Začátek prosince je ve
školce spojen s přípravami na Mikuláše a čerta a hlavně
čekáním na Ježíška. Čertovský týden začal pohádkou
„Čert a Káča“. Herci jsme se tentokrát stali my,
„dospěláci“ ze školky. Děti byly nadšené a náš herecký
výkon odměnily potleskem. Ve čtvrtek se to po školce
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hemžilo malými čertíky. To proto, že jsme měli
dopolední čertovské řádění. „Dnes můžeme zlobit?“,
ptaly se děti. Aby se děti pasovaly na čertovo kvítko,
musely si vyzkoušet některé čertí dovednosti. Tancovat,
skákat, šplhat, prolézat tunelem, foukat pod kotel a
blekotat. To podle svého dokázal každý čertík. Ale jít po
stopách čerta a najít ve sklepě čertí knihu, to už chtělo
odvahu. Čertík, který se nebál, mohl do knihy otisknout
svůj prst. Ale víte co? Nikdo se nebál, protože u nás ve
školce se nestrašíme. Děti se nebály ani v pátek při
mikulášské nadílce. Tedy, skoro nikdo. Já i Martinka
trošičku :). To proto, že čertík byl neposeda, umouněný
od hlavy až po paty. A když přeci jenom někdo trošičku
zlobil, ihned slíbil, že vše napraví. Následující dny se
vypravíme s vánočními příběhy do Betléma, upečeme
perníčky, připomeneme si vánoční zvyky. Nastane
kouzelný čas a doufáme, že všechna srdce se potěší zas.
Přejeme Vám klidné, šťastné Vánoce a hlavně hodně
zdraví v roce 2021.
Za kolektiv MŠ Sosnová

Veselá Eva – učitelka
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U S N E S E N Í č. 16/2020
z řádného jednání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 14.12.2020 od 17,00 hod.
v zasedací místnosti OÚ
16/A ZO schvaluje program jednání.
16/B ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
16/C ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce
Sosnová pro rok 2021.
16/D ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
obce Sosnová na roky 2022 – 2023.
16/E ZO pověřuje starostku k podpisu dodatku č. 5
ke smlouvě č. 10142004 s firmou Marius Pedersen.
16/F ZO schvaluje Ceník úhrad za zřízení věcných
břemen – služebnosti na nemovitostech ve
vlastnictví obce Sosnová.
16/G ZO neschvaluje prodej pozemku p.č.576/78,
k.ú. Sosnová u České Lípy.
16/H ZO pověřuje starostku k jednání
s projektantem stavby k doplnění informací
potřebných k vydání rozhodnutí stavby IV-124019885 CL-Sosnová, Lesná - připojení 8RD.
16/I ZO schvaluje Kláru Charvátovou a Jitku
Hoffmanovou jako členky finančního výboru obce
Sosnová.
16/J ZO schvaluje výpověď smlouvy o pronájmu
majetku se Spartou Sosnová ze dne 27.6.2011.

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
28.12.2020 - ZAVŘENO

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ
DO ODVOLÁNÍ
PONDĚLÍ

8.00 – 13.00 hod

STŘEDA

8.00 – 13.00 hod

--------------------------------------------------Od 23.12.2020 do 3.1.2021 zavřeno

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

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Mimořádné události spojené se zimním obdobím
Nástup zimního období přináší kromě radosti
milovníkům zimy a vyznavačům zimních sportů také
řadu starostí a nepříjemných událostí spojených
s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem námraz
a přívaly sněhu. Výjezdy hasičů v tomto období
souvisejí převážně s požáry spojenými s provozem kotlů
centrálního vytápění a dopravními nehodami.
Požáry a otravy oxidem uhelnatým
Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a
připomeňme si v této souvislosti alespoň několik
základních informací. Základní lhůta pro čištění
spalinové cesty na pevná paliva s celoročním provozem
(např. běžný rodinný dům), kde je výkon kotle do 50kW,
je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná paliva 2x ročně a
1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na plynná
paliva. Vyhláška Ministerstva vnitra číslo 34/2016 Sb., o
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty je benevolentní
v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni,
si čištění spalinové cesty na pevná paliva provést
svépomocí. Minimálně jednou do roka však musí komín
prohlédnout kominík.
Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu po
klimaticky teplém období zanedbána pravidelná údržba,
hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost
otravy oxidem uhelnatým. Ta může nastat jak
v případě špatně průchodného komínového tělesa, tak i
poruchou samotného tepelného zdroje. Vzhledem
k tomu, že záludnost úniku oxidu uhelnatého spočívá
v tom, že není vidět ani cítit, doporučujeme při užívaní
těchto zařízení instalaci detektorů oxidu uhelnatého.
Dopravní nehody
Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod
v zimním období je důležité dodržovat určitá pravidla.
Rozhodně bychom před jízdou neměli zapomínat na
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řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy. Malé
průzory v čelním skle nejsou pro bezpečný výhled
z vozu zdaleka dostačující. Dejme za jízdy pozor také na
padající sníh a led ze střechy vozidel, díky kterému
může dojít k dopravní nehodě.
Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, zákon č.
133/2011 Sb., v souvislosti s povinností používat
v období od 1. listopadu do 31. března zimní
pneumatiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. A také na
to, že pro jízdu na sněhu bychom je měli hustit o cca 20
kPa více, než v létě. S tvorbou náledí je třeba nejčastěji
počítat na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých
podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité
udržovat větší než na suché vozovce. Minimálně tolik
metrů, kolik činí polovina naší rychlosti v km. Mějme
také na paměti, že vytápění vozu a vytvářené teplo
přispívá k větší únavě a ospalosti, proto je nutný
pravidelný přísun čerstvého vzduchu.
Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zimním
období můžeme uvíznout na silnicích v kolonách i
několik hodin. Proto je vhodné při jízdách na delší
vzdálenost mít plnou palivovou nádrž, ve vozidle deku,
případně teplé nápoje. Při jízdě do horských oblastí
nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu a trochu písku
vhodného k podsypání kol vozu uvízlého na zledovatělé
vozovce.

ČEZ Distribuce - Léta s letáky končí.
Je to skutečně tak, od 1.1.2021 dojde ke zrušení výlepu
papírových oznámení k plánovaným odstávkám
elektrické energie.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-media/tiskovezpravy/376.html
Každý ze zákazníků ČEZ Distribuce se může nechat
informovat o plánované odstávce bezplatně e-mailem.
Služba zároveň obsahuje možnost zasílat SMS v případě
poruchy s odhadem času obnovení dodávky.
Velká část z vás již tuto službu využívá, neboť funguje
již od roku 2018. Nyní jsme registraci ještě více
zjednodušili, aby si službu uměl nastavit doopravdy
každý.
Letáček, který kromě stručných informací obsahuje také
jednoduchý návod k nastavení služby je na webových
stránkách obce.

KDO NAVŠTĚVUJE KRMÍTKO…

Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně
majitelé objektů, kteří jsou povinni průběžně odstraňovat
sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce
nadměrně zatížena a nedošlo k ohrožení kolemjdoucích
lidí nebo majetku. Je tedy na vlastnících nemovitostí
údržbu provést vlastními silami nebo si včas zajistit
specializovanou firmu, která sníh ze střech odklidí.
Pokud to nejde, je třeba rizikový prostor alespoň
viditelně označit nebo ohradit.
Obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, rampouchy
nebo ledové převisy ze střech neodklízejí. Jsou určeni
k záchranné činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou
bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů.
Mohou pomoci v místech s větším pohybem osob,
zejména u budov s veřejným zájmem, jako jsou
například školy, školky, zdravotnická zařízení, úřady,
domovy pro seniory. U obecních budov mohou být na
pomoc povoláni se svojí technikou dobrovolní hasiči,
jejichž zřizovatelem je příslušná obec.
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