Červen 2022

Občasník občanů a přátel Sosnové

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 29.6.2022 od 14:00 hod
v kulturním domě Sosnová, k tanci a
poslechu bude hrát Zdeněk Kotyšev.
V září se Setkání seniorů bude konat 21.9.2022.

KULTURNÍ DŮM SOSNOVÁ

16.9.2022 od 19:00 hod.
Vstupné 250,-- Kč - předprodej vstupenek na OÚ
Sosnová.
Na místě vstupenky za 300,--Kč.

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
Nové knihy:
Dívka u mostu – Arnaldur Indridason
Lest – Brown Sandra
Coco Pinchardová: moje tlustá opilá svatba –
Bryndza Robert
Zpřetrhaná pouta – Castillo Linda
Rozsudek ráže 9 – Connelly Michael
Kotě z podsvětí – Cube Kid
Dokonalé ticho – Field Helen
Ve špatné rodině – Fisher Tarryn
Vražda na ostrově Camino – Grisham John
Volným pádem – Harasimová
Maminka vaří líp, miláčku – Jakoubková
Láska naslepo – Layne Lauren
Dnes ještě ne – Mornštajnová
19. Vánoce – Patterson James
Nečekané přiznání – Regan Lisa
Beru to na sebe – Šilhová Lucie
Letopisy královské komory – Vondruška
N. Bendová - knihovnice

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Zabezpečení domácnosti před odjezdem na delší
dobu
POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané dne 27.6.2022 od 17,00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu v Sosnové.
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Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně
předem.
Vypněte všechny elektrické spotřebiče
(kromě lednice a mrazáku) a zhasněte světla.
Zavřete všechna okna i dveře.
Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí,
alarm…).
Nenechávejte volně položené předměty,
které by mohly při silném větru spadnout či
odletět a někoho zranit, na balkonech,
terasách a zahradách.
Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu
do bytu.
Domluvte se s blízkou osobou a nechte u něj
svůj aktuální kontakt a rezervní klíče (pro
případ nehody).

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

OHLÉDNUTÍ ZA…UKLIĎME ČESKO
USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 16.5.2022 od 17,0 hod v zasedací
místnosti OÚ

Zastupitelstvo obce schválilo:
25/A - program jednání.
25/B - rozpočtové opatření č.2/2022.
25/C - dle §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb. počet
zastupitelů pro období 2022-2026 na 15 členů.
25/D - smlouvu o smlouvě budoucí na VB pro
p.p.č.246/1 k.ú. Sosnová u České Lípy pro majitele
nemovitosti č.p. 73.
25/E - smlouvu o smlouvě budoucí na VB k p.p.č.
566, k.ú. Sosnová u České Lípy pro majitele
nemovitosti čp.36.
25/F - smlouvu o smlouvě budoucí na VB
k p.p.č.566pro majitele p.p.č. 464/1. k.ú. Sosnová u
České Lípy.
25/G - smlouvu o zřízení VB obslužnosti č. IE-124006466/VB01 k p.p.č. 504/4, k.ú. Sosnová u
České Lípy.
25/H - Závěrečný účet obce Sosnová za rok 2021
včetně
Zprávy
o
výsledku
přezkoumání
hospodaření, která skončila s výsledkem bez
výhrad.
25/I - Účetní závěrku obce Sosnová za rok 2021.
Zastupitelstvo obce nechválilo:
25/J - převod p.p.č.507/30 do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
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Děkuji sedmi „statečným“, kteří neváhali a
obětovali sobotní dopoledne k úklidu části obce.
Úklid podél chodníku pokračoval k hřbitovu a
okolo autodromu zpátky k úřadu. Mise byla úspěšná
…do sběrného dvora putovalo 15 plně naplněných
pytlů a několik pneumatik včetně spojleru
z kamionu.
J. Halasníková
…ODEMYKÁNÍ PEKLA
V sobotu 23. 4. se za mimořádně povedeného
počasí opět symbolicky odemklo Peklo. Akce města
Česká Lípa a obcí Zahrádky, Sosnová a Kvítkov
organizačně
zajistilo
Regionální
turistické
informační centrum a všichni představitelé obcí tak
mohli za krásného jarního dopoledne na tzv.
čtyřzemí, jak Peklo nazval pan starosta Chvojka ze
Zahrádek, zahájit za doprovodu žesťové fanfáry
českolipské zušky turistickou sezónu v nejbližším
okolí města. Pro všechny příchozí turisty byla
připravena značená 5,5 kilometrová trasa, která
vedla údolím Pekla, osadou Karba, přes Kozí farmu
Nový Dvůr ke skalní bytům na kraji Robečského
potoka a zpět na prostranství u zámku v
Zahrádkách. Trasa to nebyla ledajaká, cestou
musely děti i rodiče plnit úkoly a odpovídat na
zvědavé otázky všelijakým bytostem. Za nasazení a
zábavu na trase děkujeme všem dobrovolníkům z
DDM Libertin, zejména Danovi Schiffnerovi a dále
také paní Hemrlové, duši kulturní komise obce
Zahrádky u České Lípy a jejím kolegyním.
Stanoviště 8 již tradičně patřilo Kozí farmě Nový
Dvůr, děkujeme tak manželům Krejzovým za
spolupráci a den otevřených dveří u nich na farmě.
V cíli každý výletník za vyplněný účastnický list
dostal energii do kapsy v podobě horalky, děti navíc
dostaly drobné dárečky - propagační předměty
města Česká Lípa a rodiče mapu nebo informační
brožuru.
Správnou pohodu v cíli nám pomohly navodit
hudební vystoupení rockových kapel ACD-CL z
českolipské ZUŠ, Alloys ze Školy rocku a ČP 1398
a také občerstvení. Veškerý výtěžek z prodeje
sladkých palačinek putuje na podporu provozu
sociálního
automobilu,
kterým
se
sváží
handicapované děti do škol, u stánku Svačinek jako
od maminky jste si pochutnali na slaném
občerstvení a u stánku Českolipské pivotéky jako
již tradičně na zajímavém řemeslném pivě.
Za informační centrum bychom rádi poděkovali
městu Česká Lípa a paní starostce Jitce Volfové za
podporu, , panu starostovi Chvojkovi ze Zahrádek,

paní starostce Jindřišce Halasníkové a paní starostce
Zelenkové z Kvítkova za organizační spolupráci.
Všem příchozím turistům z blízka i zdaleka pak za
vytvoření krásné atmosféry, na které se stejnou
měrou podílela bezvadná hudební složka. Za toto
velký díky patří Škole rocku, Tomáši Hoskovcovi,
za postavení pódia a ozvučení celého dne pak
Jaroslavu Fotrovi.
Těšíme se na příští rok. RTIC
Těším se na další setkávání s Vámi.
Srdečně
Květa Menclová, Jindřiška Halasníková
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…PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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Opravdu velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na pořádání Pálení čarodějnic…ať již
stavěli vatru a májku nebo věnovali péči při
soutěžení dětěm, zajišťovali přísun buřtíků a nebo
doplňovali pitný režim. Vzhledem k velmi vysoké
účasti si troufám říci, že akce se povedla a
návštěvníci odcházeli spokojení. Po celou dobu se o
hudební doprovod postaraly dvě kapely z nichž
první Pívo, ženy a zpěv byli úplní začátečníci, což
ale nikomu nevadilo a druhá kapela DEEP
PURPLE TRIBUTE BAND byli naprosto úžasní
profíci. Ještě jednou DÍKY VŠEM !!!
J.Halasníková
…VÍTÁNÍ OČBÁNKŮ
Po dvouleté pauze způsobené covidovými
opatřeními se v Kulturním domě konečně sešla
opravdu početná skupina občánků, kdy některým již
kolébka byla malá. Holčičky uvítaly stylový
kočárek a chlapečci osedlali houpacího koníka. Děti
ze školky svým vystoupením rozzářily úsměvem
tváře všech zúčastněných a pro všechny to bylo
příjemně strávené sobotní dopoledne.
J. Halasníková

NOVINKY…
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26.6.2022 se ve 14:00 hod sejdeme na fotbalovém
hřišti, kde na nás bude čekat skákací hrad, soutěž
v lukostřelbě + jiné soutěže. Dorazí kouzelník a
všichni si na památku odneseme fotečky
z fotoboxu.
Vstupné je zdarma a všichni jsou vítáni. Nebojte,
občerstvení je zajištěno.
Mgr. Jan Miho

OŽIVENÍ CHODNÍKU SMĚR ČESKÁ LÍPA

Když má někdo šikovnou kamarádku, která místo
velkých slov koná…tak se dílo podaří. Ze zbytků
stavebního materiálu vzniklo několik zajímavých
zvířátek, houbiček a květin, které doplńují lavičky
podél
chodníku
vedoucího
směrem
na
Českou Lípu.
Děkuji
Janě
Mrkvičkové
za její skvělou
práci.
Doufám,
že
postavičky
budou
dělat
radost všem
dlouhou dobu.

J. Halasníková
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