Září 2022

Občasník občanů a přátel Sosnové
kat.území Sosnová u Č.L. parcelní č.

31/1,151/3,195/6,419/2,455/5,462/1,574/2,576/4,
576/11,576/12,576/17,576/19,576/23,576/32,576/34
,576/35,576/36,576/40,576/41,576/52,576/82
kat.území Č.L. parcelní č. 5390/43

Volby do zastupitelstev obcí budou probíhat pouze
na území ČR, ve stálých volebních okrscích, a to
v pátek 23. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

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

Volební místnost v Sosnové je zasedací místnost
obecního úřadu.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodu, obecní úřad a ve dnech voleb
„svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost (např. ve svém
bytě).

V Sosnové se volí 15 členů zastupitelstva.

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY

16.9.2022 od 7:00 do 19:00 hodin
Plánováná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Sosnová čp.

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
,22,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,52,54,55,56,58,
59,64,76,94,95,96,98,99,116,117,118,119,120,121,
122,123,124,125,126,127,132,134,137,138,140,141
,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,
153,154,155,156,157,159,160,161,162,163,166,167
,169,170,177,178,180,201,203,204,205,206,208,
209,210,211,213,215,220,225,228,
č. ev. 1,2,5,8,9,11,15,16,18,20,22,23

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Pozice: údržba a úklid veřejných prostranství +
sekání trávy + úklid sněhu v celé obci
Nástup: od 1.10.2022 nebo dle dohody ihned
Úvazek: max. 4 až 6 hod. denně
Více informací poskytne obecní úřad v Sosnové.
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SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 21.9.2022 od 14:00 hod
v kulturním domě Sosnová, k tanci a
poslechu bude hrát Zdeněk Kotyšev.

Standa Pažout renesanční člověk
Čtvrtek 4. srpna byl posledním dnem, kdy jste
mohli Standu vidět, jak úderem 17. hodiny kráčí na
JEDNO. A pak už bylo vzduchoprázdno, přišel
večer domů, chtěl povečeřet a k tomu již nedošlo.
Odešel.
Strávil v Sosnové 33 let a nesmazatelně se vryl do
paměti obce, proč renesanční člověk ? Byl to muž
mnoha umů a řemesel, jenom těch košíků a
pomlázek, co napletl. Určitě nejedna domácnost ve
vsi má košík od něj, ať to byly košíky na houby,
nebo brambory, letos nám dělal dva „ohrabečňáky“(
velký koš se dvěma ušima třeba na dříví).

Byl vždy přátelský ,vždy dobře naladěn, vždy
připraven poradit, určitě mnohý z nás využil jeho
tesařský um k postavení pergoly, kůlny, přístřeší.
Vždycky mně zahanbil, když pojmenoval na
zahrádce kytku a k ní přidal na co je v léčení
dobrá, málokdo ví, jak byl sečtelý a vše dokázal
použít ku prospěchu kohokoliv.
Ano, chodil každý den do hospody ,ano kouřil jak
darebná kamna, no a co? Uměl žít a kdo jej znal,
měl ho rád.
Stando, budeme na Tebe s láskou vzpomínat, jsi
nezapomenutelný.
V.Jeřalová

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Aby v přírodě nehořelo!

Moc mně mrzí, že svůj slib naučit mně plést
košíky už nesplní, nejdřív to covid nedovolil a teď
už nic nejde napravit.
Měl hodně zájmů a koníčků myslivci, rybáři,
sportovci, tam všude se Standa vyskytoval a byl
vítán.
Jeho vyjadřování nebylo mnohomluvné košaté, byl
přítelem holých vět, ale když něco řekl, tak to
sedělo. Uměl být sakra upřímný, ale nebyl ani
prchlivý, natož pomstychtivý, byl vždy
kamarádský.
Byl poradcem při problémech s domácím
zvířectvem, vždy jsme se chodili radit ke Standovi,
tak znalého člověka fauny i flóry,si myslím že
v okolí není.

Lesní požár je požár, který začne v lese, nebo mimo les a
do lesa se následně rozšíří. Jedná se o nežádoucí hoření
zasahující velké plochy se závažným dopadem na
chráněné zájmy, tzn. život, zdraví, majetek a životní
prostředí.
Obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní (šíří se
často do hloubky kolem kořenů např. proschlém humusu
nebo rašeliništích). Pozemní v našich podmínkách se
vyskytuje nejčastěji a zasahuje pozemní kryt, tzn.
hrabanku, trávu, mech) a korunový (jeho hlavním
nebezpečím je vysoká rychlost šíření ve větvích stromů).
Lesní požáry vznikají působením přírodních živlů (např.
blesk, samovznícení), technických nebo technologických
závad (spadlé dráty elektrického vedení nebo poruchy na
strojích), ale nejčastější příčinnou je nedbalost či úmysl
člověka (odhození nedopalku, žhářství).
Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je v lesích
zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
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a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo
doutnající předměty. V případě porušení zákona může
být viníkovi uložena pokuta do výše 15 000 Kč. Navíc
likvidace lesních požárů je pro hasiče nebezpečná,
zdlouhavá, materiálně i fyzicky náročná činnost.
Nejen z těchto důvodů je v lese více než kde jinde
potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.
Hasiči radí:
•
•
•

V lese nikdy nekuřte.
Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených místech.
Za silného větru nebo v období extrémního
sucha v přírodě nebo na volném prostranství
oheň vůbec nerozdělávejte.
• Ohniště vzdalte nejméně 50 m od okraje lesa a
v dostatečné vzdálenosti od budov a všech
dalších hořlavých věcí (stoh, suché listí, kořeny
stromů, větve apod.).
• Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí
- např. obložením kameny, obsypáním pískem,
vyhloubením zeminy a v případě většího ohně
oddělte až metr širokým pruhem, který zbavte
veškerých hořlavin.
• K zapálení nebo udržování ohně v žádném
případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako
např. benzín, naftu či líh.
• Nachystejte si předem prostředek pro hašení,
kdyby se oheň vymkl kontrole (hasicí přístroj,
dostatek vody, písek, hlínu apod.).
• Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a
nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty.
• Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru dospělé
osoby.
• Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte vodou,
popřípadě zasypejte zeminou. Při vašem
odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda
pod ohništěm musí být chladné.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace
vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím
tísňové linky 150 nebo 112.
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané dne 19.9.2022 od 17,00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu v Sosnové.
Jedná se o poslední zasedání zastupitelstva v tomto
volebním období, které mělo 26 jednání a pro
zajímavost shrnujeme účast zastupitelů :
Braunová M.
Gallo J.
Halasníková J.
Hegr P.
Janovský M.
Kouklík T.
Kulhanová D.
Liška J.
Lůžek D.
Miho J.
Ritschel K.
Ritschel O.
Russ M.
Staňková D.
Vronský J.

24 x
20 x
26 x
21 x
22 x
23 x
14 x
25 x
22 x
24 x
24 x
23 x
25 x
16 x
23 x

CITY CROSS RUN & WALK
SEDMÝ ROČNÍK TRADIČNÍHO BĚŽECKÉHO
ZÁVODU ČESKOU LÍPOU
SOBOTA 17. ZÁŘÍ 2022

HZS Libereckého kraje

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
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dlužníky, kteří jsou fyzickými
osobami
Nevztahuje se na exekuce:
▪ kde je věřitelem soukromoprávní
subjekt, například úvěrová společnost,
telefonní operátor nebo inkasní
společnost, a to i v případě, že tento
věřitel pohledávku předtím odkoupil
od veřejnoprávního subjektu
▪ zahájené po 28.10.2021 nebo na
exekuce, které ještě nebyly vůbec
zahájeny
▪ které neprovádí soudní exekutor, ale
jiný orgán
▪

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

OD 1. ZÁŘÍ BUDE SPUŠTĚNA AKCE
MILOSTIVÉ LÉTO II

Milostivé léto je státem organizovaná akce, která
umožní lidem zbavit se exekucí a dluhů za určitých
předem daných podmínek. Chcete této akce využít?
Níže se dozvíte vše podstatné.
Obecně:
▪ akce „Milostivé léto 2“ je opět časově
omezená a probíhá v době od 1. září
do 30. listopadu 2022
▪ znamená, že když dlužník uhradí tzv.
jistinu (vymáhanou částku bez
příslušenství) a paušální náhradu
nákladů exekuce, ostatní exekucí
vymáhané částky mu budou
odpuštěny
▪ umožňuje tak zbavit se některých
tíživých dluhů
Vztahuje se na:
▪ exekuce zahájené před dnem
28.10.2021
▪ exekuce, které provádí soudní
exekutor, tj. nikoli například finanční
úřad
▪ věřitele, kteří jsou veřejnoprávní
subjekty, tj. Česká republika, kraj,
město nebo obec (včetně městské
části nebo městského obvodu),
některé jimi zřízené organizace,
instituce a podniky, zdravotní
pojišťovny, Český rozhlas nebo Česká
televize, nebo právnická osoba, v níž
má stát nebo uzemní samosprávný
celek většinovou majetkovou účast

Jak postupovat:
▪ v případě, že si nejste jisti, kdo a kolik
exekucí proti vám vede, lze na
kterékoli pobočce Czech POINT
požádat o výpis z Centrální evidence
exekucí, výpis je zpoplatněný
▪ v době od 1.9.2022 do 30.11.2022
(raději však do 15.11.2022) je potřeba
doručit příslušnému soudnímu
exekutorovi doporučený dopis,
kterým požádáte o zahájení postupu
podle zákona č. 214/2022 Sb. (o
využití tzv. milostivého léta II) a
současně o sdělení výše příslušných
částek a čísla účtu, které je nutno je
zaplatit; bude se jednat o jistinu nebo
její dosud neuhrazenou část a paušální
náhradu nákladů exekuce 1500 Kč,
zpravidla navýšenou o DPH ve výši
315 Kč
▪ soudní exekutor je povinen na žádost
o sdělení výše jistiny do 15 dnů
odpovědět
▪ poté je nutno sdělené částky
soudnímu exekutorovi uhradit tak, a
by je obdržel nejpozději dne
30.11.2022
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