kvìten 2016

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

MILÉ

DÌTI

Už je to tady, pøiblížil se den vašeho svátku.
Chceme, aby jste
si svùj svátek užily.
V nedìli 5.èervna
budou pro vás na
fotbalovém høišti
pøipravené soutìže, skákací hrad,
pøijede i kùò. Protože si vìtšina klukù
stále pøeje hasièské auto, pøijedou i hasièi. Letos
jsme pøidali kolobìžkyádu. Kdo si
bude chtít zazávodit na svém vlastním stroji, nìcht’ si
ho pøiveze, pro ty,
kteøí kolobìžku nemají, je budeme
mít pøipravené.

IQ

LANDIA

ZÁJEZD PRO DÌTI DO IQ LANDIE
V LIBERCI V NEDÌLI 19. ÈERVNA
Protože jsme chtìli udìlat radost i starším dìtem,
pøipravila obec Sosnová zájezd do IQlandie. Zájezd je
bez odborného dohledu, je tedy nutný k dìtem
dospìlý dozor.
Cena vstupenky:
expozice + planetárium - 190,- / dìti do 15 let
300,- / osoby nad 15 let
(pøi poètu dìtí nad 7, pøislíbena cena 150,- / dítì)
jen expozice - 140,- / dìti do 15 let
230,- / osoby nad 15 let

doba prohlídky cca 3-4 hodiny (www.iqlandia.cz)
Autobus vyjede ze Sosnové (zastávka MHD) pøedbìžnì
v 8:00 hodin.
VŠICHNI ZÁJEMCI O TENTO ZÁJEZD SE PØI-

HLÁSÍ NA OBECNÍM ÚØADÌ DO 10. ÈERVNA!
(kapacita autobusu + ev. objednání míst v planetáriu)
D. Staòková
kulturní komise

POZVÁNKA NA ZO
Všichni obèané jsou srdeènì zváni na jednání zastupitelstva obce,které se koná
v pondìlí 27. 6. 2016 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ v Sosnové.
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INFO

OBECNÍHO ÚØADU...

CENA VODNÉ +
Cena

STOÈNÉ

bez DPH (Kè/m3)

Voda pitná (vodné)
43,20
Voda odkanalizovaná (stoèné) 42,02
Celkem cena vody
85,22

SVÁTEÈNÍ

2016
vè. 15 % DPH
49,68
48,32
98,0

ÚPLNÁ UZAVÍRKA PROVOZU - ULICE
MOSKEVSKÁ, È. LÍPA
27. - 31. 5. 2016
Úplná uzavírka provozu na pozemní komunikaci - ulici
Moskevská v Èeské Lípì se uskuteèní od 27. 5. 2016 do
31.5. 2016 z dùvodu zajištìní výmìny mostu ev. è. 9 -054
na silnici I/9, který je nad Moskevskou ulicí.
Objížïka pro automobilovou dopravu bude vedena po
dobu úplné uzavírky provozu ulice Moskevská po místních komunikacích a silnici è. II/262 a to po ulicích
Purkyòova, U Plouènice, Dìèínská, Sokolská, Erbenova
a U Synagogy v Èeské Lípì.
Provoz MHD Èeská Lípa je v souèasné dobì již odklonìn
od ulice Moskevská, nebot’ i pøi èásteèné uzavírce
v Moskevské ulici dochází ke krátkodobému uzavøení
ulice Moskevská. Nejsou tedy obsluhovány zastávky
MHD "Moskevská", "Svatého køíže"" Erbenova"
a "Sokolská". Na tìchto zastávkách je na viditelném
místì umístìna informace pro cestující o tom, že tyto
zastávky nejsou obsluhovány a informace o možnosti
využití náhradních zastávek, kterými jsou zastávka
“Purkyòova - nemocnice” a provizorní zastávka
v Dìèínské ulici, která je zøízena pøed OD Banco v ulici
Dìèínská mezi køižovatkami Dìèínská - Hrnèíøská
a Dìèínská - Sokolská. V opaèném smìru jsou náhradní
zastávky “U Jezu” a “Purkyòova - nemocnice”.

DÙLEžITÁ

ÈÍSLA

Informace pro veøejnost zajišt’uje provozovatel MHD
v Èeské Lípì - BusLine a.s., IÈ: 283 60 010, Na
Rovinkách 211, Semily, PSÈ: 513 25.
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OÚ v Sosnové
487 520 874
Starosta obce
724 179 753
Místostarosta
606 460 442
Info linka SÈVK
840 111 111
Info linka ÈEZ
840 840 840
Havárie SÈVK
840 111 111
Poruchy ÈEZ
840 850 860
Policie ÈR Èeská Lípa 974 471 760

DEN???

8.

KVÌTEN - památný den, státní svátek, den, kdy si
pøipomínáme konec 2. svìtové války, kdy se v celé republice (i mimo ni) konají vzpomínkové pietní akty.
V tento významný den se od ranních hodin na autodromu v Sosnové konala akce burácejících motorù a kvílejících gum a øvoucích amplionù: Czech Drift Series.
V celé lokalitì Sosnové a Okøešic by vzpomínkový pietní
akt nebyl možný, nebylo slyšet ani vlastního slova…
Takže idylka krásného proslunìného a sváteèního dne
byla tatam!
V mnohých obcích ÈR, ale dokonce i v okolních zemích
platí zákaz hluku (sekání, øezání,…) o nedìlích
a svátcích. Pøispívá ke spokojenosti, odpoèinku, ale
i k toleranci lidí, obèanù. Svátky jsou dny, které ctíme.
Jeden se pak nediví, že o nedìlích a svátcích jsou v obci
slyšet pily a sekaèky, když pro autodrom to neplatí…
Dle našeho názoru, má obec Sosnová v kompetenci
vytvoøit mantinely dnù akcí poøádaných majiteli autodromu a zachovat sváteèní dny bez akcí a zajistit svým
obèanùm klidné sváteèní dny a pohodu.
Ivana Kadlecová
Petr Milde

"VÁžENÍ

OBÈANÉ"

Ještìdská stavební spoleènost spol. s r.o.,
Selská 517, 460 01 Liberec 12
Naše spoleènost je dodavatelem stavby: Sosnová rekonstrukce vodovodu
Oznamujeme Vám,
Že od 9. 5. 2016 do 31. 8. 2016 budou probíhat v obci
Sosnová stavební práce na rekonstrukci vodovodního
potrubí.
Pro øešení problémù vzniklých pøi realizaci této stavby se obracejte na tyto pracovníky:
p. Jaroslav Hájek - stavbyvedoucí VHS - 485 134 848 mobil: 602 745 308
p. Milan Šmerda - vedoucí výroby VHS -. 485 134 848 mobil: 602 280 400
Dìkujeme za pochopení.
Za vzniklé problémy s provádìním prací se Vám naše
spoleènost pøedem omlouvá.

INFO

Z KNIHOVNY...

DNE 6.6. A 13.6. 2016
OTEVØENA KNIHOVNA

NEBUDE

U S N E S E N Í È. 17 / 2016 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
25. 4. 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
17/A ZO schvaluje program jednání.
17/B ZO schvaluje Úèetní závìrku obce Sosnová za rok 2015.
17/C ZO schvaluje Závìreèný úèet Sosnová za rok 2015 vèetnì zprávy o výsledku hospodaøení obce za rok 2015
s výsledkem: Nebyly zjištìny chyby a nedostatky.
17/D ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 1/2016.
16/E ZO schvaluje starostku Jindøišku Halasníkovou jako zastupitele urèeného k jednání se stavebním úøadem pøi poøizování územního plánu obce Sosnová.

ODSTRANÌNÍ

KLÍŠTÌTE

Klíštì pøedstavuje pøedevším hrozbu nákazy závažnými
infekèními chorobami, jako jsou borelióza nebo klíšt’ová
encefalitida. Již pøi samotném odstranìní klíštìte mùžete
riziko nákazy snížit a to správným postupem pøi jeho
vytahování. Jak na to vám poradí následující øádky :
1. Oleje, masti
Rozhodnì na klíštì nenanášejte rùzné krémy, oleje nebo
masti. Tímto zpùsobem razantnì zvyšujete riziko pøenosu nákazy. Klíštì se po nanesení mastné látky zaène
dusit a vyvrhne obsah støev do rány, tímto zpùsobem se
pravdìpodobnost nákazy zvyšuje.
2. Pinzeta, kleštièky
V prodeji jsou k dostání speciální kleštièky nebo pinzeta,
kterými klíštì bezpeènì vytáhnete. Kleštièky nebo pinzeta vám umožní dostat se ke klíštìti co nejblíže a viklavými pohyby jej bezpeènì odstranit. Ránu po odstranìní
klíštìte vydesinfikujte.
3. Speciální karta
Klíštì mùžete odstranit také pomocí speciální karty, která
má na obou stranách speciální záøezy. S jejich pomocí
klíštì podeberete a bezpeènì vytáhnete. Riziko
rozmáèknutí klíštìte nebo vyvrhnutí obsahu støev do rány
je pøi tomto postupu minimální. Po vytáhnutí klíštìte ránu
dostateènì vydesinfikujte.
4. Odstranìní bez speciálních prostøedkù
Klíštì mùžete odstranit pomocí vatové tyèinky (na èištìní
uší). Tu nejdøíve namoète mýdlovou vodou a poté s její
pomocí rychle klíštì vytáèejte v protismìru hodinových
ruèièek. Bìhem chvilky se klíštì samo uvolní. Následnì
ránu peèlivì vydesinfikujte.
Klíštì mùžete odstranit také pomocí bìžné pinzety. Klíštì
uchopte pinzetou co nejblíže kùži a kývavými pohyby jej
postupnì vytáhnìte. Riziko pøetrhnutí klíštìte a uvíznutí
kusadel v rance je v tomto pøípadì nejvyšší. Ránu po
vytažení vydesinfikujte.
5. Špatné odstranìní klíštìte
Nepodaøí-li se vám klíštì odstranit celé a zùstanou vám
v rance jeho kusadla, nezoufejte. Kusadla sama o sobì
nebezpeèná nejsou a nehrozí zvýšené riziko nákazy.
Tìlo s kusadly naloží, jako by se jednalo o tøísku.
Kusadla se vydrolí nebo vyhnisají. Každopádnì ranku
pravidelnì kontrolujte a desinfikujte, dokud tìlo kusadla

samo neodstraní. V tomto pøípadì mùžete také navštívit
lékaøe, který uvíznutá kusadla odstraní hned a ránu
vydesinfikuje.
At’ už odstraòujete klíštì jakkoliv, v žádném pøípadì se
jej nedotýkejte rukama, mùže dojít k pøenosu nákazy.
Použijete-li k odstranìní klíštìte pinzetu, peèlivì ji
vydesinfikujte.
J. Halasníková
èerpáno z webu
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ÈARODÌJNICE
ZA ŠKOLKU

KRÁSNÌJŠÍ

Ve støedu 20. 4. se v MŠ Sosnová konala jarní brigáda
rodièù. Sešli jsme se v hojném poètu a práce na
zvelebení zahrady pro dìti bylo také dost. Tatínkové se
chopili krumpáèù, rýèù a už to bìželo jako na drátku.
Postarali se o výkopové práce na houpaèky, hrabali
zahradu a zatloukali dopravní znaèky na dráze pro
kolobìžky. Maminky plely zahradu, mulèovaly, také
natíraly lat’ky na lavièky a zastøihávaly keøe. Za dvì
hodinky se stihlo hodnì práce. Všichni pracovali
s nadšením pro dobrou vìc a s úsmìvem. I poèasí nám
zrovna pøálo a tak nás na závìr paní øeditelka odmìnila
buøtem peèeným na ohýnku.
Všem rodièùm a pøátel školky patøí velké podìkování.
Holovská Stanislava
uèitelka MŠ Sosnová

foto archiv MŠ v Sosnové

ÈARODÌJNICKÝ

SLET

V pátek 29. 4. u nás ve školce, dospìlí i mròata, osedlali
košt’ata. Konal se totiž sraz malých èarodìjek a èarodìjù.
Zaletìla k nám napøíklad Zubejda, Pavuèinka, Kanimùra,
Bimbula, Kostík nebo Mrakodor. Èekaly nás pìkné èarodìjnické úkoly. Nejdøíve jsme se uèili míchat kouzelné
lektvary. Takový žabí, muší, nebo bublavý lektvar, by
vám urèitì zachutnal. Podaøilo se nám pøelézt pavuèinu
a neprobudit pavouka. Trefovat se do netopýrù klubíèkem byla hraèka. Spousty legrace jsme si užili pøi
cucání kyselých bonbónù a vymýšlení kyselých oblièejù.
Pøišla zpráva o ztracených hadích vejcích a my se dali do
hledání. Ani jedno èerné vejce nám neuniklo. Všechny
jsme rozbili v kouzelném hrnci. No a nastartovat koštì
a udržet správný smìr se podaøilo všem. A tak: "Abraka
dabra, elce pelce, uchajda ulehlem, at’ se za rok zase
sejdem.
Eva Veselá,
uèitelka MŠ Sosnová
foto z Èarodìjnic èlenové kult. komise
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