Červenec 2021

Občasník občanů a přátel Sosnové

DIVADLO

Představení „Tři muži na špatné adrese“
se bude konat 4.9.2021 od 17.00 hod.
K dispozici jsou nové vstupenky. Prosím o
vyzvednuní na obecním úřadě.
Řady a čísla sedadel jsou stejná.
Odjezd: 14,30hod od zastávky MHD.
https://www.bezzabradli.cz/program
J. Macková

mohli občerstvit palačinkou Farní charity Česká
Lípa a přispět na svoz handicapovaných dětí do škol
sociálním automobilem. Celkem návštěvníci
Odemykání Pekla snědli palačinek za téměř 9 500
Kč a tím významně pomohli provozu automobilu.
Dále bylo na místě českolipské pivo na stánku
Českolipské pivotéky, slané občerstvení z grilu od
paní Veroniky Chodurové a dvě hodiny mohli
poslouchat rock i pop, známé i autorské písně
litvínovsko-českolipské kapely ČP. 1398. Těšíme
se, že za rok opět uspořádáme společné Odemykání
Pekla a věříme, že se vrátíme k jarnímu termínu.
Srdečně zdravím
Květa Menclová

ODEMYKÁNÍ PEKLA 2021
Druhé Odemykání Pekla proběhlo v sobotu 12.
června. Letošní akce byla však již třetím ročníkem,
protože kvůli epidemii covid byla loňská akce
v březnu těsně před samotným konáním zrušena a
celá země zavřena do lockdownu. Také v letošním
roce jsme s termínem museli hýbat a posouvat a
věřit v lepší časy, ale nedali jsme se. Společná akce
města Česká Lípa, Zahrádek a Sosnové se nakonec
uskutečnila. I když v téměř letním počasí a dávno
po odkvětu koberců bledulí. Starostky a starosta
všech spolupracujících obcí symbolicky otevřeli
turistickou sezónu a popřáli veřejnosti, aby byla
jako dříve v čase necovidových.
Trasu jsme pro letošní rok připravili obousměrnou a
start rozložili do čtyř hodin.
Na trase bylo šest zastavení se záludnými otázkami,
které museli děti i dospělí zodpovědět pohádkovým
bytostem. Za své snažení obdrželi v cíli horalku a
dárek v podobě propagačního předmětu města
Česká Lípa. Na prostranství před zámkem se pak
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V SOSNOVÉ SE NAŠIM ŠACHISTŮM OPĚT
DAŘILO

19. 6. 2021 se na Krajském přeboru v rapid šachu
sešlo 47 dětí do 16 let. Nižší účast než v loňském
roce byla ovlivněna kolizí s akcí v Turnově a
karanténami.
Českolipský šachový klub reprezentovalo 21 hráčů
a podařilo se nám získat úžasných 7 z celkově 11
možných postupových míst na podzimní MČR!
V Sosnové letos poprvé hráli také nejmenší hráči do
8 let, kde s přehledem zvítězil náš prvňáček Ondra
Lenikus (možná budoucí následovník Jirky Lišky).
Za zmínku stojí i vybojovaný postup na MČR do 12
let a stříbro sosnovského rodáka Jakuba Jíny.
Z domácích si přišla zahrát Veronika Štejnarová.
Velké poděkování patří obci Sosnová za poskytnutí
pohodlných a hlavně teplotně příjemných prostor
(venku bylo cca 32 stupňů!) ve svém Kulturním
domě.
Doufáme, že se v příštím roce zde zase sejdeme a
ve větším počtu.
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značení z důvodu částečného omezení provozu.
Provoz na mostě bude sveden do jednoho pruhu a
řízen semafory a je předpoklad, že většina řidičů

bude používat obec Sosnovou jako
objízdnou trasu.

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Grilování má svá pravidla!

KNIHOVNA

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

pavoučí

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

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ

PONDĚLÍ
STŘEDA

8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod
8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod

REKONSTRUKCE MOSTU NA LESNÉ
V době od 1.6.2021 do 3.9.2021 budou probíhat
stavební úpravy nosné konstrukce mostu a
komunikace. Bude nutné respektovat dopravní

Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým
jídlem a pitím. A pokud je hezké počasí, mnoho
z nás využívá možnost sejít se a ogrilovat si
nějakou tu lahůdku. Někdy se však takové hezké
posezení může pokazit, například vznikem úrazu či
požáru. A jak tomu předejít?
Zásady správného grilování:
• Používejte všechna grilovací zařízení
v souladu s podmínkami nebo návody
výrobce.
• Vyberte vhodné místo pro grilování,
s eliminací vzniku požáru, to znamená
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů. Z tohoto důvodu nedoporučujeme
grilovat na balkonech či lodžiích i s
ohledem na kouř a zplodiny hoření, které
mohou negativně obtěžovat okolí.
• Umístěte grilovací zařízení na stabilní
nehořlavou podložku, zabraňte možnosti
převrácení a nikdy ho při užívání
nenechávejte bez dozoru.
• Používejte v grilovacích zařízeních pouze
podpalovače určené k tomu návodem. Toto
pravidlo platí i pro použití následného
paliva, např. suché dřevo, dřevěné uhlí nebo
grilovací brikety.
• Neodkládejte na grilovací zařízení žádné
cizí předměty, nepalte v něm žádné
odpadky.
• Zohledněte atmosférické vlivy, které mohou
mít na grilování vliv. V případě silného
větru, s ohledem na možnost vzniku požáru,
grilování včas ukončete.
• Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti
pár nehořlavých rukavic a jednoduché
hasební prostředky, jako jsou např.
rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou
nebo hasicí sprej.
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• Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na
bezpečnost dětí. Předejdete tak možnému
úrazu, popáleninám či vzniku požáru.
• Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické
nápoje nebo jiné návykové látky. Může dojít
k nadměrnému
vzestupu
sebedůvěry,
přeceňování
vlastních
schopností,
nekritičnosti, prodloužení reakčního času,
k poruchám orientace a rovnováhy, což
může mít za následek úraz nebo vznik
požáru.
• Kontrolujte grilovací zařízení až do úplného
vychladnutí. S „vychladlým" popelem
manipulujte opatrně. Zásahy hasičů u
požárů, které způsobil popel vysypaný do
plastové nádoby, se stále opakují.
• Pokud se Vám přes veškerou opatrnost
vymkne situace kontrole, neváhejte volat
hasiče na tísňové číslo 150 nebo 112.
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Z pohádky do pohádky
Letošní loučení se školkou bylo pohádkové. Školka
se proměnila v zámek a v něm samé princezny,
rytíři a pohádkové postavy. Samozřejmě nechyběl
ani pan král, který slavnostně pasoval předškoláky
na školáky. V září se těší do školy Filípek, Zoinka,
Viktorka, Mireček, Laurinka, Jiříček, Kájinka a dvě
Aničky. Budou nám moc chybět, ale „Hola, hola,
škola na ně volá!☺“.
V pohádkovém zámku na všechny děti čekaly také
úkoly s vodníkem, princeznou, myslivcem,
kuchařem a s kašpárky. Dopolední akci jsme
zakončili společným tancem, a i přesto, že nám
letos počasí nepřálo, loučení jsme si pořádně užili i
uvnitř školky.
A to ještě není konec☺☺☺………všichni školáčci
strávili noc ve školce. Společné hry, pizza, noční
bojovka v lese a pyžamová diskotéka bylo krásným
zakončením školního roku.
Děkujeme paní starostce za pěkné dárky pro
školáčky a rodičům za celoroční spolupráci.
Všem přejeme hodně sluníčka a hezkou dovolenou.
Za celý kolektiv MŠ Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ
Sosnová.
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Prohlídka Kamenného domu Sosnová

sobota 31.7. 2021 od 09.30 do
11.30 hod.

20/F – poskytnutí finančního daru ve výši:
10.000,--Kč pro obce: Hrušky, Moravská Nová
Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín-Pánov (Morava)
20.000,--Kč pro obce Blatno, Stebno u Kryr
(Lounsko)

Parlamentní volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční na podzim
roku 2021, přesné datum je 8. a 9. října 2021.

Poslanecká sněmovna má 200 členů volených na 4
roky.
Podobně jako u jakéhokoliv jiného druhu voleb platí, že
budou lidé moci hlasovat:
• v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00
•

v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00

Vstup zdarma
Na místě bude možné zakoupit
knihu o historii Sosnové
(cena 200,- Kč)

USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 7.7.2021 od 17,0 hod v zasedací místnosti
OÚ

Zastupitelstvo obce schválilo:
20/A - program jednání.
20/B - Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o
zajištění výkonu přenesené působnosti č. A0110786/2012.
20/C - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU č. 1/2021
o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků dle
§ 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů.
20/D - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU o výkonu
přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.
20/E - Rozpočtové opatření č. 4/2021
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DEN DĚTÍ V MŠ
1. června slavíme Den dětí. Tento den je
zažitým
dnem
plným
her,
soutěží
a sladkostí. Ani u nás ve školce tomu nebylo jinak.
Naše děti mají svátek, to se musí oslavit! Na
zahradě byla pro oslavence přichystána stanoviště.
Hudba se rozezněla a děti se rozeběhly do všech
koutů zahrady. Jedním z úkolů bylo řídit vozík mezi
kytičkami. Co teprve skákání v pytli, to se dětem
líbilo! Vyšplhat po žebříku a zazvonit na zvonek už
chtělo trochu odvahy. Na detektivy si děti zahrály
na pískovišti, kde hledaly ztracené diamanty a
perličky. Jako rybáři lovily rybičky z vody. Svoji
hbitost si ověřily na překážkové dráze. A co bylo
odměnou za výkon? Drobné hračky a výborný
zmrzlinový pohár.
Eva VESELÁ, učitelka MŠ Sosnová

Připravujeme…
Sobota 28.srpna

2021

Koncert pod širým nebem…
Spousta muziky, táborák, opékání buřtů, dobré pití.
Vstup volný…
Plakáty budou včas zveřejněny na webu obce a
obecních vývěskách.

Poděkování za finanční dar
Obec Sosnová poskytla na základě usnesení
zastupitelstva obce finanční dary ve výši 10 tisíc Kč
obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice,
Lužice, Hodonín- Pánov ( obce z jižní Moravy) a
obcím na Lounsku Blatno a Stebno u Kryr obec
poskytla finanční dar ve výši 20 tisíc Kč. Všechny
obce byly zasaženy živelní katastrofou a naše obec
finančním darem vyjádřila solidaritu s ostatními
obcemi.
Všechny obce buď písemnou či telefonickou cestou
kontaktovaly obecní úřad s velkým poděkováním.
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