Únor 2022

Občasník občanů a přátel Sosnové

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 23. února 2022 od 14.00
se bude konat tradiční setkání seniorů v KD
Sosnová.
Tentokrát…v maškarním duchu…
Tři nejpovedenější masky budou odměněny
drobnou cenou.

hod.

Novinka bude v podobě zrušených chlebíčků a zákusků,
které budou nahrazeny poukázkou v hodnotě 50,- Kč,
která bude sloužit k „zakoupení “občerstvení na baru
( káva, čaj, víno, pivo…).
Těšíme se na hojnou účast, kdy již vstup do sálu není
nijak omezen.

Jindřiška Halasníková

Rekordní Tříkrálová sbírka pomohla
hendikepovaným dětem
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.

KNIHOVNA

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

V průběhu ledna byl na území celé České republiky
pořádán 22. ročník největší celorepublikové
dobrovolnické akce Tříkrálová sbírka. Nejinak
tomu bylo i na Českolipsku a Novoborsku, kde na
120 koledníků vybíralo pro Sociální automobil,
službu Charity Česká Lípa.
Během letošního roku bylo vykoledováno
rekordních 238.200 Kč, které byly vhozeny v 18
městech a obcích našeho regionu do úředně
zapečetěných tříkrálových kasiček či zaslány přes
virtuální kasičku na www.trikralovasbirka.cz.
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“Srdečně děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do
koledy. Nebylo to v této době lehké, ale obrovská
chuť získat požehnání od třech králů posvěcenou
křídou, a také přispět do kasičky, byla znát všude
tam, kam naši koledníci zavítali,“ řekla za Charitu
Česká Lípa koordinátorka Tříkrálové sbírky Pavla
Bratršovská.
Částka podpoří v letošním roce mimo jiné provoz
školního svozu zdravotně hendikepovaných dětí,
jehož existence je přímo závislá na příspěvcích od
dárců. Sociální automobil od roku 2007 provozuje
Charita Česká Lípa dvěma dodávkovými vozy
upravenými pro vozíčkáře a sváží denně na 25
zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy
z mnoha koutů Českolipska, čímž pomáhá rodičům
v intenzivní péči a dětem poskytuje pocit
samostatnosti.
Jiří Gottlieber, Charita Česká Lípa, 728 782 024
Kvítkov

7 720 Kč

Mimoň

13 221 Kč

Nový Bor

14 687 Kč

Okna

1 958 Kč

Sosnová

5 090 Kč

Stružnice/Jezvé

11 254 Kč

Zákupy

3 266 Kč

Žandov

4 060 Kč

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

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Bezpečný pohyb v okolí budov v případě
možného pádu sněhu a rampouchů ze střech

Sněžení a mráz znamenají pro majitele a správce
budov starost navíc, pokud jsou sněhové srážky
intenzivní na střechách domů se nahromadí za
krátkou dobu velké množství sněhu, který se může
sesunout jako lavina. Za včasné očištění střech
a fasád od sněhu, ledových ploten a rampouchů
odpovídá vlastník konkrétního domu. Tuto
povinnost může přenést na správce nebo domovníka
(popřípadě
nájemce),
nejlépe
příslušným
ustanovením v písemné smlouvě. Odpovědná osoba
musí přijmout taková preventivní opatření, aby
k nebezpečným pádům sněhu a ledu z budov, které
je spojeno s ohrožením materiálních hodnot a zdraví
lidí nedocházelo. Není-li možné okamžitě zajistit
preventivní odstranění nebezpečného stavu, měl by
být ohrožený úsek pod problematickým místem
označen a preventivně zahrazen.
A na co byste si měli dávat pozor Vy, v zimním
období při pohybu v okolí budov, na jejichž
střechách a konstrukcích se nachází sníh, či led?
• sledujte předpověď počasí, nebezpečí pádu
sněhu či ledu hrozí zejména po intenzivních
srážkách a v případě teplotních výkyvů
• při chůzi kontrolujte očima střechy a jejich
spád, všímejte si sněhových převisů a visích
rampouchů, vyvarujte se chůze pod nimi
• všímejte si i slyšitelných jevů předcházejících
pádu sněhu či ledu (nezvyklý praskot nebo
lupání)
• vyhněte se průchodu označenými a
preventivně zahrazenými úseky (při vstupu
na pozemní komunikaci buďte opatrní)
• neparkujte dopravní prostředky v místech, kam
může sníh či led ze střechy dopadnout
• v případě vzniku újmy na vašem zdraví či
majetku se snažte zajistit svědky a pořídit
fotodokumentaci
• jste-li svědkem události, vždy myslete na svoji
bezpečnost, je-li to možné poskytněte první
pomoc a dle potřeby zavolejte některé
z čísel tísňového volání.
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150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 31.1.2022 od 17,0 hod v zasedací
místnosti OÚ

Zastupitelstvo obce schválilo:
23/A - program jednání.
23/B - ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2022
23/C - ZO schvaluje investiční záměr oplocení
fotbalového hřiště za částku 250.000,--Kč.
23/D - ZO schvaluje opravu povrchu komunikace
do odbočky na náves směr čistička za 350.000,--Kč.
23/E - ZO schvaluje opravu topení v kulturním
domě za částku 70.000,--Kč.
23/F – ZO schvaluje výměnu vitríny u zasedací
místnosti a opravu dvou kusů dveří u knihovny za
částku 35.000,-Kč.
23/G - ZO schvaluje vybudování nové vodovodní
přípojky pro MŠ za částku 150.000,--Kč.
23/H - ZO schvaluje revitalizaci hřbitova
(kolumbárium, oprava kapličky) za částku
140.000,--Kč.
23/I - ZO schvaluje projekt opravy komunikace od
MŠ k viaduktu za cenu 400.000,--Kč.
23/J - ZO schvaluje projekt úpravy svahu + plochu
pro pěší od čp. 52 k viaduktu směr autodrom
včetně realizace za částku 500.000,--Kč.
23/K - ZO schvaluje projekt chodníku od viaduktu
na Lesné směr výstavba RD za částku 150.000,-Kč.
23/L - ZO schvaluje geometrické zaměření
chodníků na pozemku v majetku LK za částku
100.000,--Kč.
23/M - ZO schvaluje úpravu parkovací plochy u
sportoviště za částku 800.000,-- Kč.
23/N - ZO schvaluje výměnu osvětlovacích těles
VO v celé obci za částku 1.300.000,-- Kč.
23/O - ZO schvaluje renovaci schodiště v MŠ za
částku 120.000,-- Kč.
23/P - ZO schvaluje instalaci nové herní sestavy u
sportoviště za částku 120.000,-- Kč.

23/R - ZO schvaluje dovybavení klubovny u
sportoviště za částku 50.000,-- Kč.
23/S - ZO schvaluje zpracování projektové
dokumentace k výstavbě BD na Lesné za částku
500.000,-- Kč.
23/T - ZO schvaluje instalaci nového přístřešku na
autobusové zastávce Ramš za částku 70.000,-- Kč.

ZOH 2022 ve školce
Ani v zimě nezahálíme a opět jsme se pustili do
zimních olympijských her.
V průběhu celého týdne se děti seznamovaly
s olympiádou a jejími zimními sporty, naší českou
státní hymnou, s olympijskými kruhy a tím, co
znamenají, jaké mají barvy a další zajímavosti…
Bohužel pravé zimní počasí nám nepřálo, ale to
nám nemohlo naše sportovní nadšení pokazit.
Zimní olympijské hry jsme uspořádali na naší
školní zahradě. Dohlížel na nás maskot „Medvídek“
a nechyběl ani olympijský oheň. Naši malí
sportovci si s nadšením vyzkoušeli bruslení, běh na
lyžích, střelbu na cíl, skok na lyžích, ale i údržbu
tratě…
A za to je pak všechny čekala sladká odměna i
medaile. Moc jsme si naše sportovní odpoledne
užili a už teď se těšíme na další olympiádu.
Jitka HOFFMANOVÁ, učitelka MŠ Sosnová
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