Únor 2020

Občasník občanů a přátel Sosnové

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.

PODĚKOVÁNÍ

Velice ráda bych touto cestou poděkovala celé
rodině Halasníků a partě dobrovolníků, za obětavou
a rychlou akci, při záchraně opuštěného, zraněného
pejska, kterého se někdo zbavil v sosnovském lese.
Nebýt reakce malé, všímavé Nelinky Ritschelové,
která uporoznila na vyčerpaného a potulujícího se
psa lesem, kdo ví, jak smutný by byl jeho osud.
Velké poděkování Martinovi a Matyášovi
Halasníků, za úpornost a vytrvalost při
organizování celé akce.
Za zvířata v nouzi I. Kotalíková.

Nádoba na jedlé tuky a oleje je k dispozici u vchodu
obecního úřadu.

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PODPORY
SPORTOVNÍCH AKTIVIT MLÁDEŽE V SOSNOVÉ ROK 2020
Obec Sosnová vydává na základě rozhodnutí RO,
usnesení číslo 13/2020/D ze dne 12.2.2020 v souladu
s právními předpisy Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků na sportovní činnost.
Úvod
Účelem pravidel je stanovit jasný a jednoznačný postup
při podpoře sportovních aktivit z rozpočtu obce Sosnová.
Příjemci podpory
Mládež do 21 let.
Použití prostředků
Finanční dar lze použít na :
Sportovní vybavení, sportovní
členské příspěvky
Finanční dar nelze použít na :
Cestovní náklady, stravování
sportovních akcích

oblečení,
a

startovné,

občerstvení

na

Žádosti o příspěvek
Žádosti o příspěvky pro mládež do 21 let se podávají
vždy na daný kalendářní rok nejpozději do 15.3.2020
osobně nebo poštou na podatelnu obce Sosnová.
K žádostem přiloží žadatel předepsaný formulář
čestného prohlášení, odůvodnění výše požadované
částky a přílohy.
Žádající osoba nesmí být dlužníkem obce, nebo jeho
zřízených či založených organizací, nesmí dlužit za
příspěvky na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a
musí mít splněnou povinnost zaplacení daní.
Formulář čestného prohlášení, který je nutný přiložit
k žádosti o poskytnutí příspěvku na sportovní činnost, je
k dispozici spolu s žádostí na internetových stránkách
obce www.sosnova.org , nebo na obecním úřadě podatelna.
Vyúčtování
Příspěvek bude poskytnut až po předložení účetních
dokladů. Následně bude provedeno proplacení do 15-i
pracovních dnů na účet žadatele.
Závěrečná ustanovení
Na jednotlivou žádost bude vyčleněno max. 6 tisíc Kč.
Celkový objem vyčleněných prostředků z rozpočtu obce
činí 40 tisíc Kč. O přidělení příspěvku v jednotlivých
případech rozhoduje Rada obce Sosnová na základě
návrhu Sportovní komise, která jednotlivé žádosti
posoudí a vyhodnotí dle finanční náročnosti jednotlivých
sportů. Na základě tohoto vyhodnocení bude rozdělena
finanční částka, stanovená rozpočtem obce na daný rok.
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Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.
Žadatelé odpovídají za pravdivost poskytnutých údajů.
Příjemce se zavazuje k propagaci obce Sosnová na
sportovních akcích. Poskytovatel není povinen
odůvodnit nevyhovění žádosti.
starostka obce

KNIHOVNA

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

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 26.2. 2020 od 14,00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan Měkota.

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 24.2.2020 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 27.1.2020 od 18,0 hod v zasedací
místnosti OÚ

11/A ZO schvaluje program jednání.
11/B ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
11/C ZO schvaluje částku 400tis. Kč na
vypracování projektové dokumentace „Humanizace
průtahu obcí Sosnová“.
11/D ZO schvaluje částku 200tis. Kč na úpravu
prostranství u šesti kontejnerových stání v obci.
11/E ZO schvaluje částku 1 500tis. Kč na
revitalizaci sportoviště.
11/F ZO schvaluje částku 100tis. Kč na doplnění
veřejného osvětlení od mateřské školy směrem
k fotbalovému hřišti.
11/G ZO schvaluje částku 105tis. Kč na realizaci 3
ks retardérů (2 ks směr autodrom, 1 ks Lesná).
11/H ZO schvaluje částku 500tis. Kč na úpravu
místní komunikace od MŠ k bytovému domu.
11/I ZO schvaluje částku 40tis. Kč na projekt
elektro v MŠ.
11/J ZO schvaluje částku 50tis. Kč na pořízení
nových webových stránek.
11/K ZO schvaluje částku 30tis. Kč na projekt
rekonstrukce komunikace „odbočka náves - směr
odbočka SOKOV“.
11/L ZO bere na vědomí geometrický plán pro
rozdělení pozemků , číslo plánu 787-162/2019,
který je v rozporu s urbanistickou studií související
s připravovaným územním plánem. ZO pověřuje
starostku k podání námitky ke stavebnímu úřadu
Městský úřad Česká Lípa.
J.Halasníková

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
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
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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.

•

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
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

DIVADLO

Odjez do divadla na představení „ Tři muži na
špatné adrese“ dne 14.3.2020 v 14,30 hod od
autobusové zastávky.
J. Macková

ZOH 2020 VE ŠKOLCE
Už jste někdy zažili zimní olympijské hry bez
sněhu? My ve školce ano.
Zapálili jsme olympijský oheň, poslechli hymnu,
vysvětlili si význam olympijských kruhů
a hry mohly začít….
Vzhledem k tomu, že nám paní Zima místo sněhu
přinesla déšť, proběhly závody ve třídě. Zkusili
jsme „hokej, bruslení, lyžování, dokonce i skoky na
lyžích“.
Maskot her „Sněhuláček“ přinesl štěstí, proto se
všechny disciplíny povedly splnit na zlatou medaili
a odměnu.
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Moc jsme si to dopolední závodění užili a už se
těšíme na další olympijské hry. Třeba zase na ty
letní.
Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová

Po školkách se zvířátky
Ve čtvrtek 6.února 2020 k nám do školky přijel pan
Benedek se zvířátky, o která se stará v DDM
Libertin v České Lípě. Bylo pro nás velkým
překvapením, když z vyhřívaného boxu vyndal
Korálovku královskou a Krajtu královskou.
Dozvěděli jsme se zajímavosti o jejich životě,
prohlédli si hadí kůži, pohladili jsme si oba hady a
dokonce i pochovali.
Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek a moc se
těšíme na další návštěvu.
A jaká zvířátka pan Benedek přiveze příště? To
nám neprozradil ☺ …
Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová

Projekt Seniorská obálka jsme již úspěšně rozjeli
i v Libereckém kraji. Projekt Seniorská obálka,
nebo chcete-li I.C.E. karta, vznikl při Projektu
Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň z
dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Obálku v
Libereckém kraji představila Krajská koordinátorka
pro Liberecký kraj Pavla Řechtáčková. Záštitu nad
ní pak převzal náměstek hejtmana pro resort
sociálních věcí Pavel Svoboda a složky
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Integrovaného záchranného systému (Zdravotnická
záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Policie
ČR Libereckého kraje a Český červený kříž
v Jablonci nad Nisou). Postupně se k Seniorské
obálce přidávají města a obce Libereckého kraje,
které obálku budou distribuovat sami na základě
podepsaného Oznámení o spolupráci mezi městem
či obcí a MPSV.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA KULTURNÍMI AKCEMI

Maškarní odpoledne pro děti

V současné době je k dispozici také verze pro
sluchově a zrakově znevýhodněné osoby.
I.C.E. kartu (Seniorskou obálku) využije zejména
zdravotně postižený, nebo osaměle žijící senior.
Znamená výrazné zjednodušení práce záchranářů,
kteří mají při přečtení kompletních informací,
umístěných na předem známém místě v bytě
pacienta, kompletní přehled o jeho aktuálním
zdravotním stavu, alergiích či aktuálně užívaných
lécích a tak může dojít k rychlejší záchraně jeho
života. Nechybí ani kontaktní informace na nejbližší
příbuzné. Po vyplnění stačí kartu viditelně umístit
do průhledných desek na dveře lednice, nebo vnitřní
stranu vchodových dveří do domu, nebo bytu.

Reprezentační ples obce

V případě, že se senior nebo handicapovaný ocitne
v kritické situaci, například po úrazu zůstane ležet
v bezvědomí sám doma a hasiči nebo strážníci
musejí pro vstup záchranářů vylomit dveře, aby se
k němu dostali, najdou důležité informace o jeho
zdravotním stavu na této kartě. Z ní se hned
dozvědí, jaké léky bere a tak určit nejlepší způsob
zdravotní pomoci.
Seniorská obálka tak může záchranářům výrazně
pomoci při zákroku, a seniorům nebo zdravotně
postiženým, kteří jí mají doma, mohou informace
v ní zachránit život.
J. Halasníková
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