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INFO OÚ

V

INVESTIÈNÍ

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

SOSNOVÉ...
AKCE V

SOSNOVÉ

V dobì letních prázdnin budou v obci probíhat tyto
investièní akce:
Výmìna podlahy v KD + instalace nového baru
Úpravy vjezdù k nemovitostem po rekonstrukci vodovodu
Oprava kanalizace + vodovodu ( lokalita u Sokovu)
Kompletní rekonstrukce kuchynì MŠ
Rekonstrukce povrchu komunikace III/2601
- od železnièního viaduktu v Sosnové smìr Zahrádky,
dále od veteriny smìr køižovatka Dubice
Realizace vrtané studny u fotbalového høištì
U nìkterých oprav mùže dojít k omezení prùjezdu obcí,
je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
Bližší informace na webu obce a úøední desce, která je
novì instalována pøed OÚ Sosnová.
Provoz OÚ pøes prázdniny nebude omezen, pouze
v dobì støídání dovolených bude úøad otevøen do 15:00.
Termín bude vèas vyvìšen na obecní vývìsce.
Provoz MŠ v Sosnové bude pøerušen od 10.7 - 20.8.
Obecní úøad všem obèanùm pøeje klidné a pohodové
léto a dìtem nièím nerušené prázdniny.
Jindøiška Halasníková

Obec Sosnová Vás zve na zájezd na muzikál do Hudebního divadla Karlín
v pátek

3. listopadu 2017 od 19:00 hodin.

Pøedpokládaný odjezd autobusu ze zastávky MHD
v Sosnové v 16:00 hodin.

Vstupenky v cenì 750,- k zakoupení na OÚ
v Sosnové.

PØIPRAVUJEME
Záøí:
Vinobraní v Litomìøicích 16.9
Rybáøské závody 17.9
Øíjen:
kulturní veèer - Radùza - 11.10
Sosnovský bìhoun 14.10
Veèerní lesní stopovaná 14.10
Bramboryáda, dýòohrátky 29.10
Listopad:
Zájezd na muzikál Èas rùží 3.11
Svatomartinská zábava 10 nebo 11.11
Drakyáda
Bowling 25.11
kulturní a sportovní komise
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NEVSTOUPÍŠ

DVAKRÁT DO STEJNÉ

ØEKY ANEB OHLÉDNUTÍ
ZA SJÍžDÌNÍM

PLOUÈNICE

Roky jsem plánoval, že sjedu Plouènici na kánoi. Nikdy
na to nezbyl èas. Ale teï se objevil plakát, že sportovní
komise poøádá výpravu, start u Brenné, cíl U Kerama.
V kalendáøi volno, tak kdy jindy.
Nalodili jsme se u Brenné. Patnáct lodí, šest barelù, hromada pádel a banda
vodákù
nejrùznìjšího
vìku. Do každé lodi dva
tøi kusy posádky.
Hned po odpíchnutí se
jede krátká šlajsna, jez
kdysi zvedal hladinu vody
pro náhon do Brenského
mlýna. Dali jsme ji hravì.
Veèer jsem na jùtùbu
zkouknul instruktážní video pro ovládání keni.
Háèek sedí vpøedu, zadák vzadu. Zadák je ten dùležitìjší. Pádlo má být tak
dlouhé, aby zadák dosáhl na háèka, kdyby háèek
neposlouchal. Pøi nastupování se loï staví proti proudu,
háèek nastupuje jako první, když po nastoupení háèka
loï neudržíte, háèek odjede pozadu po proudu. To není
dobøe.
No a tak jsme sjeli tu divokou vodu na zaèátku a houknu
na háèka, že jedeme rovnou pod most. Jenže, i když to
všichni kolem slyšeli, nevyšlo to. S kamennou tváøí mìním operativnì plán, kvedlám pádlem a napodruhé se
pod most trefujeme.
Jako háèka si nikdy nedávejte manželku. Jak jsem psal,
zadák je ten dùležitìjší. Manželky to nelibì nesou. A na
nìkteré povely reagují nedbale. Teprve poté, co je nìkolikrát protáhnete køovím, zatímco druhá polovina øeky je
volná, pochopí, že souèinnost je i v jejich zájmu.
Háèek má za úkol sledovat prostor pøed lodí a upozoròovat zadáka na nebezpeèí. Nìkteøí háèci ale používají jistý
trik. Jako zadák vidíte háèkova záda, v tom háèek vytrèí
pravou ruku vèetnì nataženého prstu a zaøve: "doleva".
Já, zadák, váhám. Mám jet doprava, jak ukazuje, nebo
doleva, jak hlásí. Až èasem pochopím, že mùj háèek
chtìl øíct "tamhle vpravo je nìjaký podezøelý kámen,
radìji ho objedeme vlevo". Jenže by to nestihl.
Plavíme se. Vody je akorát, obèas trochu drhneme
dnem, divné, že i tam, kde jiní nedrhnou. Archimédes
pravil, že tìleso je nadlehèováno silou, která se rovná,
však to znáte. Já vytlaèím vody dost, tak proè máme ten
ponor? Faktem je, že dnes se ten zákon dìti uèí trochu
jinak.
Kdyby bylo vody víc, pod nìkteré spadané stromy
bychom se nevešli. A že jich bylo v korytì celkem dost.
Meandry Plouènice jsou rozkošné. Jedete na jih, pak na
sever, zase na jih, pak na východ a pomalu se blížíte na
západ. Nìkolikrát jsme mìli podezøení, že jedeme dokola. Koryto øeky se zaøezává a kromì té džungle kolem
toho moc nevidíte. Ale jste v pøírodì a máte ji úplnì
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všude.
Cestu nám zahrazuje
velký
strom
padlý
v nedávné bouøce. Lodi
se musí pøetáhnout po
bøehu. Vylezeme ven
a když se rozhlédnu,
dvìstì metrù od nás
stojí dùm, kde jsem
trávil mnohé prázdniny
u babièky a dìdy. A pøesnì tady na øece jsem plaval, chytal ryby a škeble. A mì chytaly pijavice. Trvalo mi jednaètyøicet let, než jsem se k té øece vrátil.
Jedeme dál. V záhybu, kde bývala píseèná pláž, je bláto,
namísto døevìné lávky železná, cestièka zarostlá,
protože do kravína nikdo nechodí. Není kravín. Øeka už
vypadá jinak, i já vypadám jinak. Dvakrát do stejné øeky
nevstoupíš.
Ve vodì chlap. Až po krk. A že prý: jeïte pøímo na mì.
No co, každý má právo svobodné volby. Tak jedeme
a teprve teï nám dochází, že pod vodou je kmen, který
se prostì nedá pøejet. Buï musíte ven nebo vám nìkdo
pomùže a pøetáhne vás. Pøes kmen, ne pøes záda,
abyste rychleji pádlovali. Ó díky, dobrá vílo.
Svaèinka u mostu v Heømanièkách. Most je nový, bytelný, pamatuji ho døevìný s dírama, že by skrz nì propadl
chodec. Taky mi vždycky lepilo, když pøes nìj táta hnal
trabanta. Na mostì cedulka: ke Keramu šest kilometrù,
dvì hodiny cesty. Jako už zkušení vodáci víme, že to
dáme levou zadní.
Souhra s háèkem je skoro ideální, rozvod zažehnán.
Reaguje dobøe: zaber, kontra, podej mi pití, nekecej
a pádluj. Jenom obèas, místo aby odpíchla èumák
pádlem od bøehu, povídá: "prd". A poté narážíme. Ale už
to znám, takže vím, že prd znamená, že jsem mìl
zahnout a ne si zrovna otvírat láhev.
Jsme v cíli, necvakli jsme se, U Kerama napravujeme
pitný režim. Vracíme lodì a hodnotíme. Nemùžeme jinak
než kladnì, takže za nás i za kamarády organizátorùm
a jmenovitì panu Staòkovi palec nahoru. Ještì jednou
díky, dobrá vodní vílo. S tebou na vodu vždycky.
Co na závìr? Za všechno mùže zadák, øíká háèek. Za
všechno mùže háèek, øíká zadák. Za všechno mùže

Honza Stanìk, øíkají Antošovi. A dìkujeme.jemu, obci
i všem zúèastnìným za fajn den.
Jaromír Antoš
fotky Lenka Strachoòová

U S N E S E N Í È. 27 / 2017 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
29. 5. 2017 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
27/A ZO schvaluje program jednání.
27/B ZO schvaluje zámìr øešení humanizace prùtahu obcí Sosnová (komunikace III/2601) ve spolupráci s Libereckým
krajem.
27/C ZO schvaluje zámìr odprodeje èásti p.p.è.219 (cca 46m2), k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
27/D ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 2/2017.
27/E ZO povìøuje starostku k podpisu smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na p.p.è. 195/6, smyèka kNN pro ÈEZ Distribuce a.s. Dotèená nemovitost p.p.è. 194,
k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.

U S N E S E N Í È. 28 / 2017 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
26. 6. 2017 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
28/A ZO schvaluje program jednání dle navržených zmìn.
28/B ZO povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy o zøízení vìcného bøemene služebnosti k p.p.è. 309, k.ú. Sosnová
u Èeské Lípy pro ÈEZ Distribuce a.s.
28/C ZO povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene služebnosti
k p.p.è. 206/1, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy pro ÈEZ Distribuce.
28/D ZO povìøuje starostku k podpisu smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene služebnosti
k p.p.è.184/2 a 195/6, ( p. M. Vraný, pøípojka tlakové kanalizace ).
28/E ZO povìøuje starostku k podpisu partnerské smlouvy v rámci projektu "Mikroregion Peklo bez odpadù".
28/F ZO povìøuje starostku k podpisu smlouvy o dílo na rekonstrukci støechy MŒ za èástku 431 745,- Kè vè. DPH
s firmou Igu-Oil s.r.o. Èeská Lípa.
28/G ZO povìøuje starostku k podpisu smlouvy o dílo s firmou Comimpex International s.r.o. Èeská Lípa na èástku
339.617,- Kè na zakázku vybavení kuchynì MŠ.
28/H ZO schvaluje rozpoètové opatøení è.3/2017.

NOVÉ

KNIHY

Cílek Roman - Bièování mrtvého konì
Berg Ellen - Chci to taky!
Daly Paula - Co jsi to za matku?
Dunlop Rory - Co jsme si neøekli
Lynn J. - Plamen v nás
Hlavatá Dana - Musíš mi vìøit
Nevìøím ti
James Julie - Na ostøí nože
Sekyrka Pavel - Nedosáhneš na dno
James Peter - Hon se smrtí
Keleová-Vasilková - Okénko do snù
Nesbo Jo - Žízeò
Vondruška - Husitská epopej V.
Èeška Stanislav - Smrt poctivého lichváøe
Frühlingová Iva - Terapie v noci
Andronikova Hana - Nebe nemá dno
Martin-Lugand - Lituji, èekají mì…
Grebe Camilla - Muž bez srdce
Sarenbrant Sofie - Oddìlení 73
Klevisová Michaela - Kroky vraha
Cornwell Patricia - Pøedmìt dolièný
Mankell Henning - Italské boty
Málková Martina - Dvojitý gambit
Child Lee - Veèerní škola
Grig Karel - Vraždaplán
Bley Mikaela - Déšt’ smývá stopy
Bolavá Anna - Ke dnu
Naïa Bendová

OHLÉDNUTÍ

ZA...

ÈARODÌJNICE

V

SOSNOVÉ 2017

Vatra postavena, èarodìjnice ustrojena, májka vztyèena,
kapela pøijela, buøtíky nachystány, kluci ohniváci
nažhaveni, lampiony pøipraveny, poèasí výbìrové
a kostýmy èarodìjnic ze skøínì vytaženy… Co více si
pøát, než aby se všichni dobøe bavili! A èas strávený
pøípravou celé záležitosti nepøišel vniveè.
Protože už roky na májku žádní odvážlivci nelezou,
vyjma perfektního výkonu Kamila Ritschela v minulých
letech, pøipravili jsme vìnec s odmìnami jen pro dìti.
Zájem byl veliký. Trochu pomoci dospìlých a cena byla
v kapse.
Druhým rokem èarodìjné báby otevøely v Sosnové Èarodìjnickou maturitu. Dìti jí zvládaly na výbornou. Nebály
se ani cvrèkù, myší, èervù a jiné havìti. Spolu
s vysvìdèením obdržely také pamìtní magnety, za které
moc dìkujeme Michalu Charvátovi :) Po setmìní ohniváci vystoupili se svou ohòovou show. Pak pøišel na øadu
lampionový prùvod.
Krásnì postavená vatra s èarodìjnicí letos dlouuuuho
odolávala plamenùm. Zpoèátku ohnivé jazyky jen
nesmìle olizovaly pøesnì do sebe zaklesnuté klády,
aè se Michal Janovský snažil jak mohl. Baba nahoøe se
nám skoro vysmívala. Ale kdo se smìje naposled, ten se
smìje nejlíp… taky na ní došlo!
pokraèování na str. 4
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pokraèování ze str. 3
Za víøení bubnù… tedy za drnkotu kytar… bylo
dokonáno. Výbornì nám zahrála kapela Guitar tluppa, kterou si jistì pamatujete z let minulých.
Rozhodnì nezklamala.
Dìkuji pøevelice
všem poøadatelùm za bezvadnou pøípravu.
MVDr. Russovi za
pøipojení k elektrické síti a OÚ
Sosnové za (nejen) finanèní podporu.
Daniela Staòková

DEN

DÌTÍ

2017 SOSNOVÉ...

..prostì vydaøené odpoledne. Náhradní termín za propršenou pùvodní nedìli.
Stejnì pøišlo témìø devadesát dìtí! Na proslunìném fotbalovém høišti èekalo na
dìti plno úkolù, které provìøily nejen jejich vìdomosti, ale i šikovnost a sportovního
ducha. Velkým pøekvapením bylo stanovištì vìnované lesu a myslivosti
Mysliveckého spolku Peklo Babylon z.s. Velký dík si za to zaslouží manželé
Pechovi, Ing. Jiøí Vronský a Leoš Domasta.
Malinovku nám opìt vìnoval Honza Dvoøák, Velkoobchod s nápoji v Èeské Lípì.
Také dìkujeme taneèní skupinì
TUTTI FRUTTI za zpestøení programu.
za sportovní a kulturní komisi
Daniela Staòková
foto na této stranì D. Staòková
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