Únor 2021

Občasník občanů a přátel Sosnové

ZIMNÍ OLYMPIÁDA VE ŠKOLCE
Využili jsme zimního počasí, kdy jsme měli
možnost uspořádat malé olympijské hry na zahradě
naší školky. Děti se nejdříve dozvěděly, v jakých
disciplínách se na olympiádě soutěží, co znamenají
olympijské kruhy, jaké mají barvy a další
zajímavosti z oblasti zimních sportů. Potom se
všichni soutěžící sešli na zahradě, aby „zapálili“
olympijský oheň, poslechli hymnu a hry mohly
začít… krasobruslení, hokej, skok na lyžích,
běžkování, curling a biatlon. A v jaké disciplíně se
nejvíce dařilo? Představte si, že ve všech. Při
závěrečném udílení cen jsme zjistili, že jsme
úspěšnější než náš národní tým olympioniků. Zlatou
medaili vyhrál totiž každý z nás. ☺
Martina Lůžková LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová
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Tříkrálová sbírka 2021 na Českolipsku a
Novoborsku
„Nevěřili jsme v takový výsledek“
Prvně po jednadvaceti letech se musela největší
dobrovolnická akce v ČR obejít bez dobrovolných
koledníků. Veřejnost však využila v prvních třech
týdnech roku sbírková místa se zapečetěnými kasičkami
a možnost online příspěvku a podpořila na Českolipsku
a Novoborsku školní svoz zdravotně hendikepovaných
dětí Farní charity Česká Lípa částkou 102.180 Kč.
„Na konci roku jsme propadali skepsi kvůli nemožnosti
vyrazit s koledníky do ulic a za zpěvů koledy žehnat.
Navíc jsme loňský rok díky 130 dobrovolníkům
vykoledovali přes 200.000 Kč, které výrazně pomohli
našemu Sociálnímu automobilu. Odezvy od veřejnosti, z
obcí, firem, kostelů i škol nás však přesvědčily, že
nemáme nic vzdávat a co nejvíce zabojovat. Rozmístili
jsme několik kasiček, u nich dali k dispozici svěcené
křídy, šířili jsme informace o virtuální kampani a
nakonec jsme za celý průběh moc potěšeni. Děkujeme
všem za podporu,“ říká koordinátorka Tříkrálové sbírky
z Farní charity Česká Lípa Pavla Bratršovská.

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.

POZVÁNKA NA ZO

Do Tříkrálová sbírky se zapojila veřejnost, úřady, firmy,
školy nebo kostely z měst a obcí Česká Lípa, Nový Bor,
Mimoň, Zákupy, Brniště, Kvítkov, Horní Police,
Sosnová a Stružnice. Do zapečetěných kasiček se
vybralo 54.282 Kč, do té virtuální kasičky, která je
otevřena až do 30. 4, dalších 47.898 Kč.

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 22.2.2021 od 17,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.

Detailní informace o vybraných částkách v jednotlivých
obcích a na konkrétních místech naleznete na webu
Farní charity Česká Lípa:
https://www.fchcl.cz/aktualne/z-organizace/trikralovasbirka-2021-vysledek/
Jiří Gottlieber

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ

V Sosnové bylo vybráno 4.020,--Kč. Starostka děkuje
všem, kteří neváhali a přispěli. Velký dík!

ZIMNÍ ÚDRŽBA
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.

PONDĚLÍ
STŘEDA

8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod
8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 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
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jaro přichází, dejme pozor na povodně
Povodeň lze obecně definovat jako „přechodné
výrazné zvýšení hladiny vodního toku, způsobené
náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným
zmenšením průtočnosti koryta, při kterém hrozí
vylití vody ze břehů nebo při němž se již voda
vylévá a může způsobit škody“. Jedná se převážně o
přírodní katastrofy, k nimž dochází vlivem
nárazových změn meteorologické situace (přirozené
povodně). Způsobují je zejména prudké přívalové
deště nebo dlouhotrvající vydatné dešťové srážky.
K povodním může docházet i v zimě a na jaře
důsledkem náhlého tání sněhu. Přispívá k tomu
promrzlá půda, která rozlitou vodu nevsakuje. Tyto
povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích
a projevují se dále i v nížinných úsecích velkých
toků.
V zimním období se může objevit i další důvod
povodně, kterým jsou ledové jevy na tocích. Jedná
se v podstatě o promrznutí toku až na dno anebo
zatarasení řeky ledovými bariérami. Zamrzlé či
zaledněné koryto má podstatně omezenou
průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové
povodně, jestliže po mrazivém počasí přijde náhle
oteplení s velkými dešťovými srážkami. Průtok
prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného
koryta rozlije. Situaci na řekách a potocích zhoršují
i naplavené kmeny stromů a větve.
Problém v obcích často tvoří propustky a
odvodňovací
kanály
ucpané
sněhem
a
naplaveninami. Kvůli nim dochází ke tvorbě lagun
na silnicích, případně zaplavení zahrad, garáží a
suterénů domů. Pokud se ve vašem okolí nachází
problematické místo, informujte včas zástupce
obce, případně správce komunikace či vodního
toku.
Pro stanovení povodňového nebezpečí jsou
stanoveny 3 stupně povodňové aktivity (SPA),
závislé na výšce hladiny nebo průtoku. Jestliže
vodní tok dosahuje:
1. SPA - znamená to zvýšení hladiny a možnost
povodně = STAV BDĚLOSTI
2. SPA - je začátek povodně, voda se dostává
mimo koryto = STAV POHOTOVOSTI
3. SPA - jsou již zaplavovány celé obydlené
oblasti = STAV OHROŽENÍ

Víte, jak se připravit na povodně?
▪ Včas se na svém obecním (městském) úřadě
informujte, zda je vaše nemovitost povodněmi
ohrožená a jak a kam se budete evakuovat
v případě ohrožení při povodni.
▪ Sledujte povodňovou situaci a její vývoj
(příslušný povodňový orgán, TV, rozhlas,
internetové stránky ČHMÚ a příslušných
povodí).
▪ Připravte si materiál pro zabezpečovací práce
(pytle s pískem, těsnící desky, prkna, fólie, PUR
pěna…) na utěsnění dveří, vrat, nízko
položených oken, ventilačních otvorů sklepů
apod.
▪ Přestěhujte cenné věci a elektrospotřebiče do
vyšších pater. Upevněte věci, které by mohla
odnést voda.
▪ Zaparkujte motorová vozidla na bezpečných
místech.
▪ Připravte si evakuační zavazadlo a připravte na
případnou evakuaci i zvířata.
▪ Při spuštění varovného signálu „Všeobecná
výstraha“ sledujte pokyny povodňových orgánů.
▪ Při
vyhlášení
evakuace
se
chovejte
disciplinovaně a dbejte pokynů osob
provádějících
evakuaci
a
záchranářů.
Nezůstávejte v oblastech, kde byla vyhlášena
evakuace.
por. Mgr. Iva Michalíčková

KNIHOVNA - zavřena
Nové knihy:

Vše co vím o lásce – Alderton Dolly
Návrat na ostrov kamélií – Bach Tabea
Rozbal to naplno! – Beck Tobias
Inkoust – Belsham Alison
Jak přežít svého muže – Bernášková Jana
Její třešničky – Bloom Penelope
Střemhlavý pád – Brown Sandra
Mlha nad Shadow Sands – Bryndza Robert
Hotýlek na Islandu – Caplin Julie
Chlapec z lesů – Coben Harlan
Noční oheň – Connelly Michael
Pohřbeni – Cooper Ellison
Chaos – Cornwell Patricia
Dení malého – Cube Kid
Cos to udělal? – Farrell Matthew
Vražedná nenávist – Francková Zuzana
Nejsem z ledu – Frasier Anne
Ciao bella – Giuliano Laktaf
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Klinická smrt – Harasimová
Pijavice v sukni – Hlavatá Dana
Nelituji ničeho – Hoover Colleen
Ať žijí padesátnice – Hřebejková Hana
Spravedlnost – Child Lee
Oko za oko, manželza.. – Jakoubková Alena
Chci trou smrt – James Peter
Děti ohně – Jenkins Victoria
Zítřek ti nikdo neslíbil – Karolová Kateřina
Rodinné klubko – Keleová-Vasilková
Drak spí – Klevisová Michaela
Stříbrná křídla – Lackberg Camilla
Nedívej se dolů – Logan
Nezvratné alibi – May Peter
Milostný příběh jenoho - Morrey Beth
Království – Nesbo Jo
Dilema – Paris
Mizející dívky – Regan Lisa
PS: Je to dívka – Renshaw Winter
Bane: prokletá láska – Shen L.J.
Růže a čokoláda – Simon Teresa
Nejhorší obavy – Sýkora Michal
Teď to trochu štípne – Tarneke Anna
Bokovka – Vajsejtlová
Letopisy Královské – Vondruška
Zakázaná píseň – Walden Laura
Síla naděje – Walterová
Na kolenou - Wild Meredith
N.Bendová - knihovnice

USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 25.1.2021 od 17,0 hod v zasedací
místnosti OÚ
17/A ZO schvaluje program jednání.
17/B ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021
17/CZO pověřuje starostku k jednání s firmou Energon
Mělník k dodání odpovídající projektové dokumentace
k provedení stavby včetně technické zprávy na připojení
8 RD Lesná.
17/D ZO schvaluje částku 150.000,--Kč na projekt
Humanizaci průtahu obcí.
17/E ZO schvaluje částku 400.000,-- Kč na demolici
domu čp. 72.
17/F ZO schvaluje částku 400.000,-- Kč na opravu
místní komunikace od MŠ k BD.
17/G ZO schvaluje částku 900.000,-- Kč na oplocení
fotbalového hřiště + kamerový systém
+ úprava
parkovací plochy + zabezpečení kabin.
17/H ZO schvaluje částku 500.000,--Kč na zpevnění
svahu od domu čp. 54 směr autodrom (úprava
komunikace, opěrná zeď a zpevněná plocha pro pěší).

17/I ZO schvaluje částku 300.000,-- Kč na interiér
Dřevěnky (topení +podlaha + osvětlení + nábytek).
17/J ZO schvaluje částku 60.000,-- Kč na fotbalové
brány.
17/K ZO schvaluje částku 30.000,-- Kč na projektovou
dokumentaci rekonstrukci komunikace „odbočka náves
– směr odbočka SOKOV“.
17/L ZO schvaluje částku 150.000,--Kč na dvě lampy
veřejného osvětlení od MŠ směrem k fotbalovému hřišti.
17/M ZO schvaluje částku 100.000,-- Kč na vodovodní
přípojku k MŠ.
17/N ZO schvaluje částku 300.000,-- Kč na
elektroinstalaci a zabezpečení vchodu MŠ.
17/O ZO schvaluje částku 300.000,-- Kč na revitalizaci
hřbitova.
17/P ZO schvaluje uzavření Memoranda o dlouhodobé
spolupráci při zajištění střednědobého plánování a
spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká
Lípa s obcí Česká Lípa.
17/R ZO schvaluje starostku Jindřišku Halasníkovou
jako pověřenou osobu pro Memorandum o dlouhodobé
spolupráci při zajištění střednědobého plánování a
spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká
Lípa s obcí Česká Lípa.

Jménem provozovatele distribuční soustavy
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., si Vás
dovolujeme informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny č. 10060751325
ve Vaší obci Sosnová.

4.3.2021

od 8:00 do 15:00 hod

Upřesnění rozsahu plánovaného přesušení dodávky
elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst
naleznete na našich webových stránkách
https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.
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