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Občasník občanů a přátel Sosnové

ŠK Česká Lípa jako pořádající klub se zde
představil v nejlepším světle, protože se 4 postupy
na MČR byl suverénně nejúspěšnější ze všech
oddílů kraje!
Velké poděkování patří obci Sosnová za poskytnutí
pěkné a prostorné hrací místnosti a celkového
zázemí. Hráči i doprovod chválili také blízké
sportovní hřiště, obchod a samozřejmě i výbornou
zmrzlinu.
J. Jínová

Krajský přebor ŠSLK v rapid šachu v Sosnové
Po dlouhé "virové" přestávce se šachisté konečně
dočkali soubojů tváří v tvář. V sobotu 13. 6. se v
sále Kulturního domu v Sosnové odehrál KP v rapid
šachu, tedy nejdůležitější turnaj jednotlivců ve
zkráceném tempu celé sezóny. Hrálo se 7 kol a
boje to byly urputné, protože ze 77 hráčů smí pouze
9 postoupit na MČR.
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Pohled rodiče
Dne 27. 4. jsem vedení obce oslovil s dvěma
náměty (viz dále) a po další intervenci jsem 22. 5.
dostal zpětnou vazbu ohledně reakcí zastupitelů.
Rád bych se k celé situaci ještě vyjádřil touto
cestou.
ad 1) Děti na veřejné komunikaci
Na schůzi prý zavládlo „trochu zděšení“, že se děti
v naší ulici pohybují na odstrkávadlech a
motorkách. Pro nezasvěcené bych rád doplnil
kontext. Děti jsou vždy (!) hlídány někým dospělým
a motorkami jsou myšleny plastové atrapy pro děti
ve věku 2-3 let. V našem případě se navíc jedná o
slepou vedlejší ulicí širokou na jedno auto, kde je
jen pár domů. Až donedávna tu byl provoz
minimální a místní zde jezdí ohleduplně. Problémy
působí především věčně spěchající řidiči (typu
PPL), kteří jezdí hlavně do Sokovu na konci naší
ulice. Starostka přislíbila instalaci zpomalovacích
prahů, což výrazně zvýší bezpečnost nás všech. Za
to děkuji.
Také jsem byl upozorněn na předpisy zakazující
osobám mladším 10ti let pohybovat se po veřejných
komunikacích na kolech bez doprovodu osoby
starší 15ti let či bez přilby. Od té doby si všímám
dění v naší obci. Teorie je jedna věc, ale pokud vám
opravdu záleží na zajištění bezpečnosti na
veřejných komunikacích v obci, zajděte se v
odpoledních hodinách podívat, jak vypadá „reálný
život“ třeba u hřiště u horních bytovek a zkuste s
tím něco udělat. Děti (odhadem 5-8 let) se tam po
silnici spontánně pohybují na koloběžkách,
skateboardech či kolech, bez dospělých a většinou i
bez přileb. Domnívám se, že je to přirozené, my
jsme se nechovali jinak a každý trochu zodpovědný
rodič si sám vyhodnotí, zda-li je jeho dítě
dostatečně schopné, aby si tuto „zábavu“ mohlo
dovolit a dokázalo se chovat bezpečně vůči sobě i
ostatním. V žádném případě nejsem zastáncem
porušování předpisů, ale pokud opravdu chceme,
aby se „podle předpisů“ v naší obci důsledně žilo,
nestačí se spokojit s citací paragrafů, ale vymyslet
funkční praktická řešení, jak jejich dodržování
zajistit. Anebo se smířit s tím, že určitou
benevolenci připustíme. Není nakonec dítě trénující
jízdu na kole před domem pro společnost menším
zlem než dítě vyrůstající v prostředí virtuální reality

na internetu? Chci jen upozornit, abychom se v
dobré víře skrz dobře míněné předpisy nakonec
sami nedostali do slepé uličky.
ad 2) Dětské hřiště na návsi
Druhá poznámka se týkala mé připomínky o
poddimenzovanosti nového „dětského hřiště“ na
návsi, kde podle mého názoru (se svými dětmi
takové hřiště prakticky využívám) chybí hromadný
herní prvek typu prolézačka či „domeček“, kde by
se mohlo zabavit více dětí najednou. V současné
době (2 houpačky, 1 klouzačka a minipískoviště)
dochází k tomu, že se na zmíněných individuálních
herních prvcích zabaví vždy jen jedno dítě a další se
v jeho blízkosti postrkují a čekají, až se daný prvek
uvolní. Tlačenice a strkanice malých dětí na
skluzavce či v blízkosti jiných houpajících se dětí
jsou nebezpečné a pro rodiče stresující. Doplnění
hřiště o hromadný herní prvek (který na návsi
původně byl - lanová prolézačka) by toto z velké
části vyřešil. Patrně není náhodou, že jedinému
pořádnému dětskému hřiště v obci, u horních
bytovek, právě takový herních prvek dominuje.
Tamní hřiště jistě projektovala profesionální firma.
Kdyby se stejně zodpovědně přistoupilo i k
projektování hřiště na návsi, určitě by nedošlo ani k
tomu, že kryt minipískoviště bude jeho plochu
zakrývat jen cca z 80% ... Je toto v souladu s
platnými hygienickými předpisy, které mají
nejmenší děti ochránit?
ad 3) Koncepční podpora dětí a mládeže?
Dospělí si své zájmy uhájí sami, děti takovou moc
nemají. S dětskými hřišti úzce souvisí i obecní
sportoviště, kam by se děti, až povyrostou, měly - v
ideálním případě - přemístit. Každé sportující dítě je
pro společnost přínosnější a méně rizikové, než dítě
vysedávající u počítače či dítě, které si zábavu na
ulici s partou dalších „vymýšlí samo“.
Jsem fanda a příznivec všech investic, které našim
občanům zpříjemňují život. Ať už jde o kulturní
akce, chodníky či zvelebování fotbalového areálu. Z
pozice rodiče se ale ptám, jakou přidanou hodnotu
tyto investice vlastně mají pro rozvoj nejmladší
generace, která v Sosnové nyní vyrůstá v poměrně
velkém počtu a ještě dlouho tu s námi vyrůstat
bude.
Vezmu-li každoroční deseti až statisícové výdaje na
kulturu, jaký podíl z nich koncepčně (tzn. nikoli
jednorázovou akcí typu „čarodějnice“ či
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„mikulášská“) cílí na děti a mládež? Co by proti
tomu byla jednorázová investice do kvalitního
dětského hřiště na návsi? Do rekonstrukce
fotbalového hřiště a jeho zázemí se investovaly
stovky tisíc, ne-li miliony korun. Jaký užitek z toho
ale mají a do budoucna budou mít sosnovské děti a
mládež? Proč obec aktivně nehledá z řad bývalých
či současných fotbalistů někoho, kdo by nabídl
místním dětem spontánní sportovní vyžití na
zrekonstruovaném sportovišti? Oficiální prioritou
MŠMT v oblasti sportu je právě „podpora
sportování dětí a mládeže“. Existují na to dotační
programy, takže zaplatit člověka, který by s dětmi
sportoval, by pro obecní rozpočet znamenalo jen
minimální finanční zátěž.
Srovnejme to ještě s přístupem obce k tenisovému
kurtu, na kterém se pan Krejčí (mimochodem
českolipák) z dobré vůle věnuje našim, místním
dětem. Pan Krejčí musí na začátku sezóny vlastními
silami zorganizovat brigádu a uvést kurt do
provozuschopného stavu (jinde si na to obce
najímají firmy) a celou sezonu se o něj starat. Pan
Krejčí a místní děti, které k němu na tenisový
kroužek chodí, se musí převlékat v buňce s
nářadím, kde se též skladuje antuka a vápno. Buňka
přitom zcela postrádá i sociální zařízení. Není kde
se umýt, kam si odskočit na záchod (teoretická
možnost chodit kvůli tomu do vzdálených
fotbalových kabin je v praxi zcela nepraktická a
osobně jsem nezaznamenal nikoho, kdo by ji kdy
využil). Tenisový kurt je kvalitou svého zázemí
někde na úrovni 90. let minulého století. A přesto na
něm pár mládežníků a dětí s panem Krejčím
trénuje! Je to ale v 21. století důstojné sportování?
Mohou takové podmínky zvednout od počítačů
další děti a motivovat jejich rodiče, aby je do
takových podmínek přivedli? Nebo aby si s nimi šli
dokonce sami zahrát? Až na čestné výjimky těžko.
Stačilo by přitom jednou za rok najmout firmu,
která dá po zimě kurt dohromady a zakoupit
typizovanou buňku s šatnou a sociálním zázemím,
tak jak tomu je v jiných areálech. V porovnání s
investicemi do fotbalového areálu by šlo o
nesrovnatelně nižší investici a sportovní vyžití dětí
by díky nadšenci panu Krejčímu získalo mnohem
důstojnější kulisy a mohlo ke sportu přitáhnout i
další Sosnováky, nejen z řad dětí a mládeže.
Především by ale šlo o investici, která by užitek
nepřinášela jen dospělým, ale i dětem.
V současné situaci sosnovští rodiče, kteří tu platí
daně jako každý jiný, musí za důstojnějšími
podmínkami vozit své děti za aktivitami do České

Lípy. Nestálo by za zamyšlení, jak koncepčně
aktivitu sosnovských dětí podpořit přímo v naší
obci? Jak pro ně vytvořit nabídku možnosti trávení
volného času aktivně a organizovaně v místě svého
bydliště (ať už by šlo o činnost sportovní či kulturní
- např. dramatický kroužek apod.)? Současný
obecní „jednorázový finanční příspěvek na
sportovní činnost“, je v praxi spíše sociální
podporou pro rodiče již sportujících dětí, ale sám o
sobě žádné nové dítě ke sportu nepřivede.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný a
nikomu ho nenutím. Je samozřejmě svobodnou
volbou vedení obce, jaké priority zvolí a my ostatní
to musíme respektovat. Z pozice otce dvou malých
dětí, které tu s nemalým počtem vrstevníků budou
po mnoho dalších let vyrůstat, jsem chtěl jen
upozornit na to, že chytré hlavy již dávno hlásaly,
že nejrozumnější investice je investice do našich
dětí, protože je to investice do naší vlastní
budoucnosti. Nic víc, nic míň.
S úctou a respektem ke všem, kteří se na rozvoji a
výchově sosnovských dětí a mládeže aktivně
podílejí
Ing. Filip Šena
Reakce zastupitelů obce bude zveřejněna v dalším
vydání Sosnováčku.

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových
srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné
vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé
šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají
ani osamocené stromy, které při letních bouřkách
může zasáhnout blesk. Hlavní příčinou vzniku
požárů v těchto dnech je lidská nedbalost.
Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného
zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením
nedopalku cigarety do volné přírody.
Pozor na:
•

odhozené cigaretové nedopalky do volné
přírody,
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•

•

•
•

skleněné předměty a sklo, z nichž se
vlivem slunečního záření může stát lupa a
zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i
stavby,
zapalovače nechané ve vozech, na
verandách a balkonech; vlivem slunečního
záření může dojít k výbuchu a následnému
požáru,
jiskry, které při silném větru odlétají
z ohniště či grilu,
stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké
seno a sláma na hromadách v nevětraných
prostorách; může snadno dojít
k samovznícení.

dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení
ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt
kusem oděvu nebo deky z přírodního
materiálu. Dejte pozor na látky z umělých
vláken, které by se mohly přiškvařit na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
•
•
•
•

Doporučení při opékání, pálení táboráků a
grilování
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší
než 50 m od okraje lesa, v blízkosti
zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti
stromů atd.
K rozdělávání ohně využijte tábořiště,
ohniště, krby.
Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo
kameny a izolujte od okolní trávy.
Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí
hořlavých kapalin.
Při pálení a grilování mějte u sebe základní
hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí
sprej, popř. lopatu a rukavice.
Při náhlé změně počasí, především silném
větru, oheň ihned uhaste.
Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte
bez dozoru dospělé osoby.
Ohniště po ukončení pálení či grilování
vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo
zasypte zeminou.
V období sucha ohniště kontrolujte i v
průběhu následujícího dne, popřípadě opět
prolijte vodou.
Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného
ohně bez dozoru dospělé osoby.
Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte
na sobě, a není po ruce dostatek vody k
uhašení, zachovejte klid, zastavte se,
lehněte si na zem a „válejte sudy", čímž

•

Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších
místech, například v blízkosti železničních
tratí a veřejných komunikací.
Dbejte na řádný technický stav
mechanizačních prostředků pro sklizeň
a uskladňování obilí.
Stroje vybavte hasicími přístroji.
U mechanizace se spalovacími motory, při
práci v prostředí s hořlavými látkami, je
nutné mít výfuky techniky opatřeny
účinnými lapači jisker.
Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody
v cisterně nebo traktor s pluhem
k případnému oborání ohniska požáru na
poli.

Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Zákon č. 206/2015 Sb. zákon o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) (dále jen „Unie“), upravuje
pravidla určená k dosažení volného pohybu
pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní
bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické
výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další
požadavky pro zajištění ochrany lidského života,
zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně
ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s
přihlédnutím k zájmu na ochraně životního
prostředí.
(2) Tento zákon dále upravuje
a) práva a povinnosti výrobců, dovozců,
distributorů pyrotechnických výrobků a osob
s odbornou způsobilostí,
b) výkon státní správy v oblasti pyrotechnických
výrobků,
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c) posuzování shody pyrotechnických výrobků.
Ohňostroje
(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo v
krátkém časovém sledu následující odpalování
pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1.
Za ohňostroj se nepovažuje odpalování
pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg
čistého obsahu výbušných látek celkem.
(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou
způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení
ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a
příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho
provedením.
(3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí
mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i
písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož
pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas
vlastníků, správců nebo uživatelů dalších
dotčených nemovitostí
s provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje
a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní
telefon,
b) místo provádění ohňostroje,
c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas
provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
d) množství a druhy používaných pyrotechnických
výrobků,
e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a
majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících
odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných
pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich
částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich
odpálení.
(4) Ohňostroj musí být proveden hospodářským
subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a
to v souladu s ohlášenými údaji podle odstavce 3
písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného
podle odstavce 3 písm. e).
Ohňostrojná práce
(1) Ohňostrojnou prací je činnost, při které se
využívá pyrotechnických výrobků kategorie F4
nebo T2, případně v kombinaci s pyrotechnickými
výrobky uvedenými v § 32 odst. 1,
k produkci světla, zvuku, kouře nebo kombinace
těchto efektů, zahrnující přípravu
a provádění této činnosti. Tyto činnosti se zpravidla
provedou na jednom pracovišti a při jednom
uzavření bezpečnostního okruhu.

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
Nové knihy:
Tichá odplata – Allen Hania
Nevěřte Hunterovi – Bendová Karolína
Slunečnice – Benková Jana
Lhář – Brady A.F.
Dno vyschlé studny – Cílek Roman
Paroháč – Cimický Jan
Na jedné lodi – Clark Mary Higgins
Konec hry – Cole Daniel
Den, kdy jsme se potkali – Cooper Roxie
Kukačka – Daniels Natalie
55 – Delargy James
Ukradené životy – Gibney Patricia
Život plný iluzí – Gillerová
Třpytivá hodina – Grey Iona
Setkání v Benátkách – Hannay Barbara
Není úniku: třetí případ – Hunter Cara
Zmizení perníkové princezny– Jakoubková Alena
Odříkaného manžela největší krajíc – Jakoubková
Alena
Ženy bez slitování – Lackberg Camilla
Kapka štěstí v ranní kávě – Martin-Lugand
Nůž – Nesbo Jo
Co po ní zbylo – Rickstad Eric
Tkaničky – Starnone
Bavič – Šíp Karel
Příliš osobní známost – Urbaníková Eva
N.Bendová - knihovnice

Výzva k výměně občanských průkazů
V době vyhlášeného nouzového stavu se mohli
občané prokazovat i neplatným občanským
průkazem, kterému platnost vypršela právě v době
trvání nouzového stavu. Nyní, kdy už nouzový stav
byl ukončen, je potřeba požádat o výměnu těchto
neplatných dokladů. Nejedná se již o doklady, které
by byly uznávány k prokázání totožnosti a jejich
užíváním by si majitel mohl způsobit řadu
komplikací.
O výměnu občanského průkazu stejně jako o
výměnu cestovního pasu si můžete požádat na
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oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů,
které se nachází na Děčínské ul., kde Vám
pracovnice tohoto oddělení jsou k dispozici od
pondělí do pátku v následujících úředních hodinách:
Po a St 8:00 - 17:00
Út
8:00 - 14:30
Čt a Pá 8:00 - 11:30

Od července mohou lidé odložit roušky
Lidé v Česku mohou od 1. července odložit roušky
také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě.
Zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru bude dál
povinné jen v místech s vyšším výskytem nemoci,
uvedl
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Zachování povinnosti by se za současné situace
týkalo Prahy a Karvinska, ministerstvo chce ale
ještě počkat na vývoj v dalším týdnu.

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

Starostka obce

487 954 520
487 954 184
775 253 992 , 724 179 753

Dobu nočního klidu také upravuje Zákon o
některých přestupcích č. 251/2016 Sb., přesněji § 5
odst. 6, a to takto:
„(6) Dobou nočního klidu se rozumí doba od
dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být
doba nočního klidu dodržována…“
Soukromé, rodinné akce anebo oslavy nepodléhají
oznamovacímu režimu vůči obci, není třeba tedy
žádat o výjimku, a mohou se konat i po 22. hodině,
pokud neporušují noční klid.
Rušení nočního klidu může být různého charakteru.
Za rušení považujeme hluk v noci, který obtěžuje a
zasahuje do stanovené doby nočního klidu.
Zpravidla se jedná o reprodukovanou či živou
hudbu a hlasité hlasové projevy, ale může jít i o
jiné činnosti, např. stavební práce apod.
Pokud jste obtěžováni hlukem v době nočního klidu
a nepomůže domluva ani písemné vyzvání,
můžete zavolat státní policii, která má povinnost
se na stanovenou adresu dostavit a ta také na místě
může dotyčnému uložit blokovou pokutu, nebo věc
předat obecnímu úřadu.
Rušení nočního klidu je klasifikováno jako
přestupek dle §5 odst. 1. d) zákona 251/2016 Sb., o
některých
přestupcích,
za
který lze
v
přestupkovém řízení uložit pokutu do výše 10
000 Kč. Pokud je navíc doba nočního klidu
porušována opakovaně, pokuta se může vyšplhat až
na 15 000 Kč.
starostka obce

Rušení nočního klidu
S létem a prázdninami začíná i doba vysedávání
na balkónech a terasách dlouho do noci,
případně grilování na zahrádkách a zahradách.
S hlasitým vybavováním se tak snadno může
dojít k rušení nočního klidu. Jak se bránit
hlasitým sousedům?
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Noční klid, resp. stanovení „noční doby“ je
uvedeno § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví. Noční doba je
stanovena od 22:00 do 6:00. Během tohoto
časového rozmezí mají všichni povinnost dodržovat
klid a ochranu před hlukem a vibracemi.
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