Květen 2022

Občasník občanů a přátel Sosnové

KÁCENÍ MÁJE

Sobota 28.5.2022
Od 17:00 do 22:00 hodin
K poslechu bude hrát Z. Kotyšev
TÁBORÁK

OZNÁMENÍ

OBČANŮM

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK

14.5.2022 - sobota
14:45 – 15:00 hod Ramš
15:30 – 16:00 hod veterina
Vzteklina 300,- Kč
Kombinace vč. vztekliny 450,- Kč
Čipování 400,- Kč

Svoz nebezpečného odpadu bude dne 14.5. 2022
(sobota) od 10.00-10.30 stanoviště u hřiště a 10.3011.00 stanoviště u bytovek (viadukt).
Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky,
rozpouštědla, motorové oleje, obaly od těchto látek,
pneumatiky, filtry, olověné akumulátory, ledničky
apod. Tento odpad v žádném případě nepatří do
kontejnerů na velkoobjemný odpad!
Svoz velkoobjemného odpadu – kontejnery –
bude dne 15.5. 2022 (neděle) . Kontejnery budou
přistaveny v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. na
těchto stanovištích: náves, hřiště, bytovky č.p.85 a
86, viadukt, výrobna lahůdek, Lesná, Ramš.
Do kontejnerů v žádném případě nepatří:
stavební suť, pneumatiky, chemikálie, bioodpad.
Žádám občany o dodržování tohoto nařízení.
Toto opatření je vyvoláno neúměrně vysokými
náklady na likvidaci odpadu při kontejnerovém
svozu. Připomínám, že na uložení tohoto druhu
odpadu je občanům k dispozici sběrný dvůr, který
občané mohou využívat celoročně.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 25.5. 2022 od 14:00 hod
v kulturním domě Sosnová, k tanci a
poslechu bude hrát Zdeněk Kotyšev.

DIVADLO
SOBOTA 28.5.2022
ODJEZD OD ZASTÁVKY MHD V 12,30 HOD

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
Nové knihy:
Ostrov kamélií – Bach Tabea
Ženy z ostrova kamélií – Bach Tabea
Augiášův chlév – Cílek Roman
Obhájce – Connelly Michael
Jedna z pěti – Čechová Dagmar
Podezřelá smrt – Češka Stanislav
Za to mi zaplatíš – Driscoll Teresa
Slídil – French Tana
Smrtící skalpel – Gerritsen Tess
Někdo poslouchá – Glass Seraphina
Hodná sestra – Hepworth Sally
Deník chaotické matky – Hlavatá Dana
Nemožná – Hlavatá Dana
9.listopad – Hoover Colleen
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Celá pravda:pátý případ – Hunter Cara
Líný manžel, holé neštěstí – Jakoubková Alena
Slzy a smích – Keleová-Vasilková
Pekárna s vůní skořice – Kvarnstrom-Jones
V posledním tažení - Lykke Nina
Za každou lží – McDonald Christina
Než udeří stín – Robb J.D.
Perfektní manželství – Rose Jeneva
Jsi na řadě – Seddon Holly
Manželkou podruhé - Summers M.J.
Neviditelní – Vondruška
Morový testament – Vondruška
N.Bedová – knihovnice

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

DĚTI ZE ŠKOLKY PŘIVÍTALY JARO

Přípravy na příchod jarního období začínáme ve
školce už od rozkvětu prvních sněženek. Malujeme,
vyrábíme, sázíme kytičky, zpíváme jarní
písničky…. Naše školka doslova kvete.
Na vycházkách pozorujeme první jarní kytičky a
moc rádi využíváme sluníčko ke hrám venku.
Stalo se již tradicí, že jaro vítáme „vynášením
Moreny - Smrtky“. Za pomoci říkadel
a hudebních nástrojů jsme Morenu nesli přes celou
obec a na zahradě školky jsme ji při pokřiku:
„Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič“
spálili. A doufáme, že se nám opravdu povedlo
zimu vyhnat☺.
Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová

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

KULTURNÍ DŮM SOSNOVÁ

16.9.2022 od 19:00 hod.
Vstupné 250,-- Kč - předprodej vstupenek na OÚ
Sosnová.
Na místě vstupenky za 300,--Kč.
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Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Projekt
dlouhodobě
cílí
především na slušné
řidiče a řidičky, kteří
si neuvědomují možný
dosah svého jednání
při
nesprávném
parkování a pouze
opakují zažité vzorce
chování. Hasiči tak
upozorňují na potřebu
dostatečného prostoru
pro průjezd mobilní
požární techniky a
jejího ustavení při
provádění
záchranných prací. S velkými problémy se
opakovaně setkávají hasiči na sídlištích budovaných
především v 70. a 80. letech 20. století, kde jsou
nástupní plochy pro požární techniku často
neoznačené a v řadě případů nepřístupné.
A co to vlastně nástupní plocha pro požární
techniku je, a jak se pozná?

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Při parkování pozor na požární nástupní plochy!

Parkování zejména v centrech měst nebo na
sídlištích a v jejich okolí je velký problém.
Parkovacích míst je málo a počet automobilů
neustále roste. V každodenním boji o místo vyhrává
ten, kdo dřív přijede. Na problematiku „špatného“
parkování upozornil již v roce 2016 Hasičský
záchranný sbor Středočeského kraje projektem 3
metry k životu – Když jde o život, přeparkovat
nestihnete! V roce 2019 se k projektu připojil i

• Nástupní plocha slouží pro ustavení
požárních vozidel v takové vzdálenosti od
objektu, aby bylo možné např. využití
výškové techniky k záchraně ohrožených
osob, případně provedení požárního zásahu
z vnější strany budovy.
• Nástupní plocha musí navazovat na
přístupové komunikace, mít šířku nejméně
4 m, musí být odvodněna a zpevněna.
Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným
způsobem upravit její povrch, pokud bude
zajištěna její funkce.
• Nástupní plocha musí být označena
dopravní značkou „Zákaz stání“ s
dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro
požární techniku“.
• Nástupní plochu je možné využít k jiným
vhodným účelům, které nebudou bránit
příjezdu a ustavení požárních vozidel (např.
chodník pro pěší, obslužná komunikace,
manipulační plocha), ale nesmí být
využívána k parkování nebo odstavení
vozidel.
V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly
zaparkovanými tak, že znemožňují čerpání vody z
nadzemních a podzemních hydrantů. Veškeré tyto
nešvary vedou k omezení podmínek pro rychlé
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zdolání požáru a pro záchranné práce. Než příště
zaparkujete, vzpomeňte si na tyto řádky, myslete na
život svůj, svých blízkých a sousedů a pomozte
správným parkováním složkám integrovaného
záchranného systému při záchraně života, zdraví a
majetkových hodnot. Nezapomeňte! Štěstí přeje
připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará HZS Libereckého kraje

Nebezpečná návštěva: Jak se zbavit vos a
sršní!

Kdo z nás by je neznal, a na vlastní kůži se s nimi
alespoň jednou za život nesetkal! Ano, řeč je o vosách a
sršních, výstražně zbarveném černožlutém hmyzu, který
nás děsí především svým žihadlem. Vosy dorůstají do
velikosti 1,5 až 1,9 cm jsou velmi otravné a bývají
útočné. Sršeň je ve srovnání s vosou pořádný obr – může
mít i 3,5 cm a její bzučení jen tak nepřeslechnete. Na
rozdíl od své menší příbuzné není nijak zvlášť agresivní,
málokdy by vás bezdůvodně napadla. V létě se velmi
často stávají nezvanými obyvateli našich zahrad
a návštěvníky našich domácností. Velmi rády se
zabydlují v „papírových hnízdech“ pod střechou, ve
starých kůlnách, na půdách. Často si své hnízdo přilepí
klidně i k vaší terase. Usídlují se i v dutinách stromů,
pařezech nebo v zemi. Nejčastěji útočí, pokud budou mít
pocit, že jejich hnízdo jakkoli ohrožujete. Ještě, než se
rozhodnete zlikvidovat každého příslušníka vosího či
sršního národa, který se objeví na vaší zahradě či v
domácnosti, pamatujte, že oba druhy hmyzu patří k těm
užitečným, jež mají v přírodě důležité místo.
Pro případ, že nechcete likvidovat hnízdo, ale pouze se
chránit před nezvanými návštěvníky, používejte zejména
profesionální přípravky určené k odpuzování tohoto
hmyzu. Odpuzujícími přípravky jsou repelenty, lapače a
pasti, ale i například makety vosího hnízda. Často
využívané jsou i „babské rady“, např. natření rámů dveří
a oken octem, zapálení aromalampy či svíčky
s citrusovou vůní, vyrobení jednoduché pasti na vosy
s pomocí lahve od piva, kde necháte část tohoto nápoje.

A jak postupovat, rozhodnete-li se pro likvidaci hnízda?
• Povolejte specializovanou firmu zabývající se
dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací, která
zajistí odbornou likvidaci hnízda.
• V případě, že hnízdo ohrožuje veřejný prostor,
volejte hasičský záchranný sbor na telefonní
lince 150 nebo 112.
V případě, že se rozhodnete hnízdo zlikvidovat sami,
uvědomte si, že se jedná o poměrně nebezpečnou
činnost. Dodržujte následná doporučení:
• Likvidaci hnízda realizujte nejlépe velmi brzy ráno
nebo pozdě večer, kdy není hmyz výrazně
aktivní.
• Pracujte rychle, abyste nedali vosám a sršním čas
na vás zaútočit.
• Vždy mějte připravenou „únikovou cestu“.
• Buďte oblečení od hlavy až k patě, ideálně v
pevných, neprodyšných a silných materiálech,
nezapomeňte chránit také obličej a oči.
• Používejte pouze specializované přípravky, které
jsou přímo určené pro likvidaci hnízd, vždy si
pečlivě nastudujte návod a postupujte v souladu
s ním.
• Nechcete-li vosy či sršně zabíjet, můžete volně
visící hnízdo (např. na větvi či trámu) odříznout
a uzavřít do pytle či krabice. Následně jej
odvezte na odlehlé místo mimo civilizaci, kde
hnízdo zanechte.
• V případě, že vás poštípe více vos nebo sršní nebo
vás štípnou do rizikového místa (např. krk,
dutina ústní), vyhledejte rychlou lékařskou
pomoc.
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará HZS Libereckého kraje

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané ve středu 16.5.2022 od 17,00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu v Sosnové.

Chci být členem okrskové volební
komise
Úkolem okrskové volební komise je dohlížet nad
hlasováním voličů a poté sčítat odevzdané hlasy.
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Jedná se o specifickou činnost v obecném zájmu,
která zajišťuje výkon volebního práva, jako
základní prvek demokracie.
Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní článek ve
sčítání odevzdaných hlasů, tvoří komisi v první řadě
osoby delegované jednotlivými kandidujícími
subjekty. Důvodem je, aby při vzájemné kontrole
mohly volební strany osobně dohlížet na správnost
zpracovávaných výsledků.
Člen musí být proto plně schopen vykonávat svou
funkci. Zájemci by při zvažování měli vzít v potaz i
dobu činnosti komise ve dny voleb a povinnost
posléze sčítat hlasy, které zejména v komunálních
volbách může trvat i několik hodin.
Jaké podmínky musím splňovat, když chci být
členem?
Člen komise musí splňovat zákonné podmínky. Ty
se můžou jemně lišit v závislosti na typu voleb.
Zákonné podmínky pro členství v okrskové volební
komisi jsou:
•

•

•

•

Věk (podmínka ve všech volbách)
Osoba, která chce být členem, musí
dosáhnout 18 let minimálně v den
složení slibu. Slib se skládá zpravidla
na prvním zasedání okrskové volební
komise.
Svéprávnost (podmínka ve všech
volbách)
Člen komise nesmí být omezen ve
svéprávnosti k výkonu volebního
práva. To znamená, že u něj soud
rozhodnutím neomezil svéprávnost
volit či být volen.
Nemá překážku výkonu volebního
práva spočívající v zákonem
stanoveném omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví
lidu (podmínka ve všech volbách)
Člen musí být přítomen ve dny voleb
ve volební místnosti. Nemůže-li se tam
dostavit například z důvodu infekčního
onemocnění, pro který je izolován
v nemocnici, je to překážka jeho
členství.
Zákaz být současně
kandidátem (podmínka ve všech
volbách)
Zákon zakazuje, aby kandidát sčítal
hlasy po něj odevzdané. Smyslem je
zajistit v co nejvyšší možné míře
nezávislost členů, a potažmo celé

komise.
Člen komise proto nemůže být
současně kandidátem v tom volebním
obvodu, pro který je okrsková volební
komise zřízena.
Např. kandiduje-li osoba ve volbách do
zastupitelstev krajů v Jihočeském kraji, nemůže být
členem v tomto kraji, nicméně může být členem
komise v Moravskoslezském kraji. Kandidát
v komunálních volbách v městě Beroun, může být
členem komise v obci Poříčany.
V případě volby prezidenta republiky a voleb do
Evropského parlamentu, kde voliči hlasují pro tytéž
kandidáty napříč celou ČR, nemůže být kandidát
z podstaty věci v žádné okrskové volební komisi.
Kam se mám přihlásit?
Starosta nejpozději 60 dnů přede dnem voleb určí
minimální počet členů komise, tj. takový počet,
který je schopen řádně zajistit činnost komise.
Členy primárně delegují kandidující subjekty.
Každá volební strana, jež kandiduje v daných
volbách, může do 30 dnů přede dnem voleb do
každé komise delegovat jednoho člena a jednoho
náhradníka.
Zájemci by se proto se svým zájmem měli v první
řadě obrátit na volební strany, se kterými
sympatizují. Seznam kandidátů a volebních stran je
po
registraci
zveřejněn
na internetové
stránce Českého statistického úřadu (zhruba 45 dnů
přede dnem voleb).
Není-li na základě delegací dosaženo nejnižšího
stanoveného počtu, jmenuje členy na neobsazená
místa starosta. Váš zájem o účast v komisi můžete
tedy sdělit i starostovi, který, nebude-li dosaženo
nejnižšího počtu členů, Vás může následně
jmenovat do komise.
Např. starosta určí minimální počet členů 4.
Volební strany delegují celkově 9 členů, čímž
převýšily minimální počet. Starosta pak již nemůže
nikoho dalšího dojmenovat. V případě, že volební
strany delegují celkově pouze 2 členy, musí starosta
dojmenovat další členy, a to právě dva.
Jak se dozvím, že jsem se stal členem?
Nejpozději 21 dnů přede dnem voleb se musí konat
první zasedání okrskové volební komise. Starosta
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musí všechny členy na zasedání písemně pozvat.
Současně oznámení vyvěsí na úřední desce
obecního úřadu. Oznámení se ze zákona pokládá za
doručené dnem vyvěšení na úřední desce, nikoliv
dnem, kdy ho delegovaná osoba skutečně obdrží.
Oznámení o svolání prvního zasedání zasílá starosta
delegovaným a jmenovaným zástupcům
• do datové schránky,
• nemá-li ji člen, na adresu, kterou mu
sdělili jako adresu pro doručování,
• nebyla-li doručovací adresa sdělena,
pak na adresu evidovanou v
informačním
systému
evidence
obyvatel, na kterou mají být
doručovány písemnosti,
• není-li ani zde doručovací adresa
evidována, pak na adresu místa jeho
trvalého pobytu.

Nejdříve jsme nahlédli do tělocvičny, kde hasiči
zdokonalují svou kondici, do kanceláří i do jídelny.
Poté nám hasiči předvedli hasičská auta a jejich
vybavení. Mohli jsme se do auta posadit a
vyzkoušet si helmy, dýchací masky a další výstroj.
Ovšem to největší překvapení nás čekalo až na
konec. Stříkali jsme z požární hadice! V očích
všech dětí se naši hostitelé stali okamžitě hrdiny.
Nejeden chlapeček má už jasno, že až vyroste, bude
také
hasičem☺.
Velké poděkování za krásný zážitek patří především
„panu hasiči Karlovi“.
Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová

Co musím jako člen dělat?
Člen okrskové volební komise:
• Měl by se účastnit prvního zasedání
komise, které se koná nejpozději 21
dnů přede dnem voleb a na kterém
členové skládají slib a losují předsedu a
místopředsedu. Nemůže-li se člen
tohoto zasedání účastnit, měl by o tom
informovat starostu. Neúčast bude
sankcionována snížením odměny.
• Předseda, místopředseda a zapisovatel
se musí účastnit školení. Neúčast se
sankcionuje snížením odměny.
• Všichni členové musí řádně plnit svou
funkci v oba dny voleb. Neúčast bude
sankcionována snížením odměny.
Navíc, nevykonává-li člen svoji funkci
a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě
déle než dvě hodiny, jeho členství
automaticky končí a nastoupí za něj
náhradník.
Více k činnosti okrskové volební komise lze nalézt
v stanovisku Činnost okrskových volebních komisí.

NA NÁVŠTĚVĚ U HASIČŮ
Přímo na Mezinárodní den hasičů, a za krásného
počasí, se vydaly děti z naší školky
na
návštěvu hasičské zbrojnice v České Lípě.
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Čarodějnický den ve školce
„Apacuka, funde muka, funde káve káve cuka,
hop cuk funde muk, funde káve káve cuk“.
Že
se mi písmenka proházela? Ne, není tomu tak. To
bylo
zaříkávadlo
malých
čarodějek
a čarodějů, kteří se proměnili z našich dětí v pátek
dopoledne. Den začal přehlídkou kostýmů
a disco čarodějnickým tancem. Počasí nám přálo, a
tak hurá ven, kde na nás čekaly čarodějnické úkoly.
Ochutnávání kouzelných lektvarů, let na koštěti
nebo házení na pavouka. Najít otrávená jablka byla
hračka, ale pozor! Odčarovat se daly pouze
zaklínadlem. Pro ty odvážné tu bylo hadí hnízdo, ze
kterého museli vylovit schované brouky. Kdo měl
chuť, ochutnal čarodějnické želé. Nakonec jsme
spálili i vyrobenou čarodějnici.
Abrakadabra, za rok zas, přileťte čarodějnice mezi
nás.
Eva VESELÁ, učitelka MŠ Sosnová
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VEJCE PRO SLEPIČKU
Před Velikonocemi jsme uspořádali odpolední akci
pro děti, rodiče a rodinné příslušníky s názvem
„Vejce pro slepičku“.
Nejdříve děti předvedly rodičům, co nového se
naučily, a pak si zatancovaly s „kohoutkem
a slepičkou“. Vzhledem k tomu, že už dorazilo jaro,
a to znamená velikonoce za dveřmi, pustily se děti
společně s dospěláky do tvoření. Vyfouklá vajíčka
jen čekala na kreativitu všech. Jedno vajíčko svou
krásou předčilo druhé. A byla to krása nesmírná.
Všichni si odnášeli domů plno originálních kraslic a
děti dostaly sladkou odměnu s překvapením
od kohoutka a slepičky.
Těšíme se na další společně strávený čas.
Jitka HOFFMANOVÁ, učitelka MŠ Sosnová
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