Leden 2021

Občasník občanů a přátel Sosnové
Pokud vám k příspěvku chybí tříkrálová koleda nebo
byste chtěli vidět Sociální automobil v akci, podívejte se
na půlminutové video, které vzniklo právě pro naší
online tříkrálovou kampaň.
https://youtu.be/2GTN0z5FJdk
Další možnosti a informace, jak se do Tříkrálové sbírky
zapojit, naleznete na www.fchcl.cz
Děkujeme, že stojíte při nás.
Farní charita Česká Lípa
K†M†B† 2021

POPLATKY V ROCE 2021
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.

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Letošní rok nemohou poprvé po 20 letech v rámci
Tříkrálové sbírky vyrazit koledníci Farní charity Česká
Lípa do ulic, domácností, škol, obchodů, firem či úřadů.
Přitom projekt Sociální automobil dál sváží zdravotně
hendikepované děti do školy a ze školy na Českolipsku a
Novoborsku. A právě výtěžek z Tříkrálové sbírky jej
každoročně podporuje.
Loňský rok byl díky Tříkrálové sbírce Sociální
automobil podpořen neuvěřitelnou částkou 207.767 Kč,
která výrazně pomohla udržet provoz projektu. Jaká
částka se letos vybere virtuálně? Netušíme.
Pomozte proto i vy Sociálnímu automobilu přispěním
libovolné částky do virtuální kasičky, kterou naleznete
na adrese www.trikralovasbirka.cz. Jen nezapomeňte
uvést jako název obdarované organizace Česká Lípa
FCH. Pokud i přesto je pro vás příspěvek do fyzické
kasičky příjemnější, vězte, že právě v místních
potravinách se jedna nalézá.

Důrazně žádáme občany, aby parkujícími vozy
neblokovali průjezd traktoru udržujícímu komunikaci.
Vzhledem k tomu , že údržbu provádí firma z Holan ,
traktor se již nebude k opakované údržbě vracet.
Děkujeme za pochopení.

VAŘENÍ PRO SENIORY

Od 1.2.2021 budeme v MŠ vařit pro seniory.
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POZVÁNKA NA ZO

•

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 25.1.2021 od 17,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.

•

•
ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ
DO ODVOLÁNÍ
PONDĚLÍ

8.00 – 13.00 hod

STŘEDA

8.00 – 13.00 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

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Vstup na zamrzlou vodní plochu nemusí
být vždy bezpečný

•

•
•

namodralou barvu). Vždy záleží také na
počtu osob, které se na vodní ploše
pohybují.
Pokud při vstupu na led slyšíte praskání,
vraťte se ihned na břeh.
Na ledové ploše pokryté sněhem, kalužemi
nebo nečistotami (např. listím, větvemi)
dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor také na
praskliny.
Pokud začne led při bruslení praskat, vraťte
se ihned na břeh, případně si lehněte a
rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit
na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet
a snažte se přivolat pomoc.
Jestliže se i přes veškerou opatrnost
propadnete do ledové vody, nepanikařte.
Prudkým kopáním nohama se snažte dostat
na hladinu, paže rozložte ze široka na led a
neustálým kopáním nohama se snažte dostat
co nejdál na led a plazením co nejkratší
cestou na břeh.
Pokud se propadne pod led někdo z vašeho
okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte
vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na
pomoc si vezměte hokejku, případně delší
větev, bundu, opasek nebo lano.
Pokud začne praskat led i pod Vámi, ihned
se vraťte na břeh a přivolejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Zachráněnému se po vytažení z vody snažte
zajistit teplo a suché oblečení. V případě
šoku nebo silného podchlazení přivolejte
zdravotnickou záchrannou službu na čísle
155. Při selhání základních životních funkcí
zahajte okamžitě resuscitaci zachraňovaného
a pokračujte v ní až do příjezdu záchranářů.

por. Mgr. Iva Michalíčková

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při
delších a silnějších mrazech také řek pokryjí
vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvý
vzduch do přírody. V letošním roce je tato zábava
vzhledem k četným koronavirovým omezením
jiných sportovních aktivit ještě o něco lákavější a
masovější. Aby se z romantiky a zdravé sportovní
aktivity nestalo drama, dodržujte tato základní
pravidla:
• Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte
o jeho dostatečné síle a pevnosti (bezpečná
síla ledu je minimálně 10 cm a led má
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očkování, i volání na uvedené telefonní linky je
bezplatné.
KNIHOVNA
ZAVŘENA

„Ukazuje se, že zájem o očkování je obrovský,
celostátní linka je přetížená a do podobných problémů
se může dostat i linka krajská. Aby lidé, kteří se chtějí
registrovat na očkování, ale sami to nezvládnou,
nezůstali bez pomoci, připravujeme vlastní telefonní
linky a místa, kde s registrací lidem pomůžeme.
Podrobnosti sdělíme v pondělí 18. ledna,“ uvedla
starostka České Lípy Jitka Volfová.
K rezervaci termínu očkování je nutné se nejprve
registrovat v centrálním systému. Pro registraci je nutné
uvést své telefonní číslo, na které žadatel obdrží PIN, ten
následně zadá do systému nebo nahlásí operátorovi.
Potom vyplní registrační formulář a odešle elektronicky
žádost. Tato žádost bude systémem schválena a na
základě toho obdrží žadatel na e-mail či telefonní číslo
druhý PIN (tzv. PIN2), jenž slouží k rezervaci času a
místa očkování.
Při objednávce času a místa očkování musí být zadána
číslo pojištěnce a PIN2. Rezervace pro 1. aplikaci
očkovací látky na základě těchto údajů bude následně
potvrzena. Druhý termín aplikace očkovací látky se
ihned vytvoří automaticky, a to po 21 dnech od 1.
termínu. Termín prvního očkování, lze změnit pouze
telefonicky přes linku 1221 anebo kontaktováním
očkovacího centra, které si žadatel při rezervaci zvolil.

Byl spuštěn registrační systém pro
očkování proti COVID-19

Od 15. ledna 8:00 ráno funguje Centrální registrační
systém, jako první se do něj mohou hlásit senioři ve
věku 80+. Prostřednictvím systému si senioři
rezervují termín a místo, na kterém jim bude
aplikována vakcína proti koronaviru. Od prvního
února se budou moci prostřednictvím registračního
systému přihlásit další prioritní skupiny osob.
Registrační formulář je dostupný pouze online a to na
webových stránkách:
crs.uzis.cz
registrace.mzcr.cz
Kvůli online systému mohou mít mnozí senioři či lidé
bez přístupu k internetu problémy s registrací. S
přihlášením a rezervací by těmto lidem měla
pomoci celostátní telefonní linka 1221. Liberecký kraj
od pátku 15.1. provozuje vlastní telefonní linku 800 880
066, která bude fungovat sedm dnů v týdnu, a to PO –
PÁ 8:00 – 16:00 a SO – NE 8:00 – 14:00. Registrace,

Pokud vám bude někdo s registrací pomáhat, je třeba
vyplnit/mít u sebe:
jméno a příjmení
zdravotní pojišťovnu (ideálně mít s sebou kartičku
pojištěnce)
rodné číslo
adresu trvalého bydliště
popis zdravotního stavu
(v případě nejistoty,
konzultujte vhodnost očkování
se svým praktickým lékařem)
telefonní číslo, mobilní telefon, na které dojde sms s PIN
promyslete si umístění
očkovacího centra, kde chcete
být očkovaní
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