záøí 2016

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

ZÁJEZD
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
KRAJE 2016
Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteèní:

PÁTEK 7. ØÍJNA 2016
SOBOTA 8. ØÍJNA 2016

14:00 - 22:00 HODIN
8:00 - 14:00 HODIN

Místem konání voleb ve volebním okrsku è. 1 je volební
místnost - zasedací místnost v prvním patøe Obecního
úøadu èp. 35 v Sosnové pro volièe podle místa, kde jsou
pøihlášeni k trvalému pobytu v Sosnové.
Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní obèanství Èeské republiky (obèanským
prùkazem nebo cestovním pasem Èeské republiky).
Neprokáže-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožnìno.
Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem voleb hlasovací
lístky. V den voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
info OÚ Sosnová

NA

V pátek
4. LISTOPADU 2016
od 18:00 hodin, divadlo
Hybernia v Praze
Odjezd ze Sosnové - zastávky MHD - v 15:00 hodin.
Vstupenky v cenì 350,- Kè jsou k dispozici na OÚ
v Sosnové.
Mefisto je vyslanec Pekla, který dokáže vrátit mládí.
Naláká i staøièkého profesora, naslibuje mu lásku, zdravé
tìlo, sílu a moc, šanci dokonèit své dílo a prožít znovu to,
co nestihl díky své práci…výmìnou za duši! Jak se
rozhodnout? Ze starého profesora se na chvíli stane
mladík….. ale jak se vymanit ze spárù Pekla?
Velkolepì pojatý muzikál Mefisto je producentem a autory pøipraven u pøíležitosti 10. výroèí otevøení divadla
Hybernia.
Obsazení
Mefisto: Josef Vojtek / Jan Ježek, Andreucio: Jan Køíž /
Petr Ryšavý, Markéta: Ivana Korolová / Karolína
Gudasová, Laurecie Bosetti: Iva Marešová / Dita
Hoøínková, Mario Bosetti: Jaromír Dulava / Michal
Novotný, Dragonetti: Zdenìk Izer / Tomáš Trapl / Kubík
Rudolf, Giulieta: Hana Køížková / Renata Podlipská
a další.
Autoøi:
Zdenìk Zelenka, Filip Renè,Daniel
Barták, Daniela Dvoøák, Leona Qaša
Kvasnicová,
Jan
Rùžièka,
Boris
Pralovský
D. Staòková

VÁžENÍ

PÌSTITELÉ,

ráda bych Vás zde požádala o pomoc pøi
zajištìní zdobení dýní. Pokud jste mìli
úspìšnou sezonu a na zahrádkách se
Vám urodilo dýní více než zpracujete,
a máte chut´ se s dìtmi o nì podìlit, rádi
je použijeme pøi zdobení na Bramboriádì.
Mùžete mi zavolat na mobil 604 92 73 56
a pøijdu si pro nì, nebo je pøineste na náš
obecní úøad.
Dìkuji, D. Staòková
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SOSNOVÉ...

PODÌKOVÁNÍ

NOVÉ

OBÈANÙM

Rekonstrukce vodovodu a s ní spojené další práce jako
jsou úpravy povrchù komunikací a pøedláždìní èástí
chodníkù již spìjí ke svému konci.
Chtìla bych touto cestou podìkovat všem obèanùm za
trpìlivost a toleranci, protože bìhem tak rozsáhlé stavby
se vše neobešlo bez jistých omezení a komplikací.
J. Halasníková

KNIHA O SOSNOVÉ
Vzhledem k tomu, že vìtšina textù je již témìø hotová
a dolaïují se detaily, prosím o poskytnutí starých fotografií, výstøižkù z novin a dalších obrazových materiálù
vztahujících se k naší obci. Urèitì knihu obohatí a vhodnì doplní.
Tyto materiály pouze ofotíme a ihned vrátíme.
Všichni, kteøí se budou podílet na pøípravì knihy, najdou
své jméno v závìreèném podìkování.
Jindøiška Halasníková
starostka obce Sosnová

VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERÙ

LHOSTEJNOST

5. a 6. 11. 2016

SE NEVYPLÁCÍ!

V posledních mìsících se po naší obci i jejím okolí pohybují lidé, kteøí zde nebydlí. Upøímnì, jsou to lidé bez
domova nebo lidé, kteøí ve vìtší míøe holdují alkoholu
a návykovým látkám. V Sosnové nìkteøí spí uvnitø autobusové zastávky v okolním lese ve stanu, pod pøevisem
nebo využívají mysliveckých posedù. Musíme si uvìdomit, že policie nejezdí do Sosnové každý den. Je
potøeba upozornit na pohyb tìchto osob buï Obecní úøad
v Sosnové, nebo Obvodní oddìlení policie v Èeské Lípì.
Chraòme svùj majetek a své blízké! Každý den, si
naše dìti hrají na høišti nebo chodí samotné k autobusu
a i tato chvíle bez dozoru mùže být impulzem k nìèemu
špatnému. Vámi podaná informace, která se nezdá být
dùležitá, mùže však pøedejít nìèemu vìtšímu.
Touto cestou Vás žádám, nebuïte lhostejní ke svému
okolí a našim domovùm.
Jan Stanìk

SETKÁNÍ KLUBU

DÍVEK A žEN V SOSNOVÉ 2016
Vždy od 18:00 hodin v klubovnì na høišti
10. øíjna, 14. listopadu, 12. prosince
V. Jeøalová

POZVÁNKA NA ZO SOSNOVÁ...
VŠICHNI

OBÈANÉ JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI NA JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V PONDÌLÍ

31. 10. 2016 OD 18:00
NOSTI OÚ V SOSNOVÉ.

ÈÍSLA

A NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
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KNIHY
Preston Douglas - Karmínový bøeh
Bagshawe Louse - Kariéristky
Moliere - Misantrop
Soukupová Petra - Dámská jízda
Cain James M. - Servírka
Tøeštíková Radka - Bábovky
Hlavatá Dana - Pøiznání
Schepp Amelie - Bílé stopy
Riddle A. G. - Let 305
Hlavatá Dana - Pøiznání
Štiplová Olga Path - Zmrzlina s pøíchutí zámìru
Viewegh Michal - Nové povídky o mužích
Lindgren Minna - Babièky: Na útìku
Châtelet Noëlle - Žena v barvì vlèího máku
Reid Carmen - Celou noc vzhùru
Hlavatá Dana - Pøiznání
Schepp Amelie - Bílé stopy
Horváth Jakub - Když se øekne Jiøina Bohalová
Nachtmanová Petra - Svùdkynì s modrým nebem nad
hlavou
Šafránková Daniela - Bydlím v Nuslích
McGuire Jamie - Sladké nic
Monošová Martina - Hvìzdy nad Amsterdamem
Shakespeare - Hamlet
Larsson Christina - Silueta
Guthrie Georgina - Láska podle Shakespeara: Daniela
& Aubrey
Staalesen Gunar - Pokrevní pouta
Naïa Bendová

DÙLEžITÁ

SVOZ

Z KNIHOVNY...

HODIN V ZASEDACÍ MÍST-

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

U S N E S E N Í È. 19 / 2016 Z MIMOØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO
DNE 1. 8. 2016 OD 17:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
19/A ZO schvaluje program jednání.
19/B ZO Sosnová souhlasí s uzavøením smlouvy o dotaèním poradenství v rámci Svazku obcí Peklo na projekt
“Mikroregion Peklo bez odpadu” (kompostéry zdarma).
19/C ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Silnice Žáèek s.r.o. na zhotovení silnièních obrub v rámci úpravy po
rekonstrukci vodovodu za cenu 310.790,30 Kè bez DPH.

NOVÉ
OHLÉDNUTÍ

ZA...

SPORTOVNÍM ODPOLEDNEM
Dne 17. èervence a 7. srpna 2016 se konalo na fotbalovém høišti v Sosnové sportovní odpoledne pro dìti.
Poèasí nám pøálo
a malý deštík byl spíše
ochlazením pro malé
závodníky. Pøipadal
jsem si mezi závodníky jako na malé
olympiádì: Bìh, skok
do dálky, støelba ze
vzduchovky a luku,
hod do dálky i na cíl...
V srpnu byl na
odpoledne zajištìn pro
dìti skákací hrad.

SLOžENÍ SPORTOVNÍ KOMISE

PØI OBCI

SOSNOVÁ.

Jan Stanìk - pøedseda komise - 603 140 828
Martin Halasník ml.
Kamil Braun
Dalimil Lùžek
Tomáš Brych
Filip Klestil

Za sportovní komisi
a ostatní, kteøí se zapojili do poøádání soutìží,
dìkuji našim malým
závodníkùm za
sportovního ducha.

Všem pøeji hodnì
úspìchù v nastávajícím školním roce.
Za sportovní
komisi
text foto z akce
Jan Stanìk
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DIVOKÁ PRASATA V SOSNOVÉ OPÌT

SOSNOVSKÝ

V AKCI

Informace k bìžeckému závodu v Sosnové 2016 !!
Vzhledem k poøádanému bìžeckému závodu
v Zahrádkách a Èeské Lípì byl termín závodu v Sosnové
posunut na mìsíc øíjen.

V pátek 23. záøí byl na høištì v Sosnové žalostný pohled.
Odhadem tøetina fotbalového høištì podlehla útoku
mlsných divoèákù. Nebyl to zrovna férový sportovní
výkon. V rytí høištì pokraèovali i následující noc na sobotu. Opìt si musíme pøipomenout, že se stáda divokých
prasat pohybují v blízkých lesních porostech. Ve støedu
28. záøí v lesích kolem Sosnové probìhla naháòka.
V brzké dobì dojde k instalaci pachových ohradníkù.
Snad se podaøí stáda z blízkosti našich zahrad, domù
a høišt´vytlaèit. Nic ale nepomùže, dokud budeme prasata lákat na zbytky z domácností a napø. jablek ze zahrad,
bohužel, stále vyvážených do lesa.
D. Staòková
foto M. Janovský

BÌHOUN

BÌžECKÝ ZÁVOD PRO OBÈANY SOSNOVÉ SE KONÁ
DNE 22.10. 2016 OD 09:00 HOD. na místì poøádaných obecních akcí u veterinární kliniky.

REGISTRACE

NA MÍSTÌ

8: 00 - 8:45

HOD.

Pro zjištìní úèasti zavolejte na tel.è. 603140828 Stanìk Jan - sportovní komise obce Sosnová.
Závod nebude rozdìlen do vìkových kategorií, jen do
kategorií muži a ženy. Závod se poøádá za bìžného silnièního provozu, proto se každý závodník, který se
pøihlásí, øídí dopravními pøedpisy a ruèí sám za sebe
(jedná se o krátký úsek komunikace pod pøemostìním od
veteriny smìrem k autodromu).
Trat´bude oznaèena barevnì na stromech, ale i fáborky.
Plánované jsou dvì délky bìžecké tratì, a to cca 10
km a 3 km. Povrch tratì je asfaltový, lesní cesta,
zpevnìná cesta. Závody se konají i za nepøíznì poèasí.
Pitný režim a sušenka pro závodníky zajištìna. Každý
závodník obdrží úèastnický list a 1-3 místo obdrží vìcné
dary.
Za sportovní komisi
Jan Stanìk

PØIPRAVUJEME
8.10
22.10
23.10
4.11
11.11
13.11
19.11
27.11
4.12
10.12

Bramboriáda a dýòohrátky
Sosnovský bìh
Drakiáda
zájezd na muzikál Mefisto
Svatomartinská zábava
Dílnièky
bowling
Rozsvícení stromeèku
Mikulášská
zájezd na Historicko-romantický vánoèní trh
"Zimní pohádka na Pevnosti Köngistein"
17.12 stolní tenis
18.12 Dílnièky
Kulturní a sportovní komise

Vydavatel Obec Sosnová, è. p. 35, 47002, IÈ: 00673374
Grafická úprava Daniela Staòková
Neprodejné, urèeno výhradnì pro vnitøní potøebu,
260 výtiskù, distribuce OÚ Sosnová
Registrace: MK ÈR E 22036
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Dne 11. 9. 2016 od 09:00 do 11:00 hod. se konaly na
návsi v Sosnové tradièní

RYBÁØSKÉ

ZÁVODY

Sluníèko nám pøálo a ulovených ryb nebylo málo: Oproti
loòským závodùm pøišlo i více závodníkù ze Sosnové,
Okøešic i z Èeské Lípy - Kopeèku. Každý závodník chytal
na nìco jiného. Nìkdo mìl èervy, nìkdo zase starý chléb,
èi tìstoviny (dokonce se zbytkem keèupu). S velkým
nasazením a humorem utekla jako voda všem malým
i velkým závodníkùm doba rybolovu. Mezi mládeží vyhrál
na plné èáøe David Kováø a mezi dospìlou elitou vyhrál
Michal Charvát z Lesné s neskuteèným úlovkem 23 ks
chycených ryb. Vítìzové i úèastníci letošních rybáøských
závodù byli díky OÚ Sosnová obdaøeni drobnostmi
v podobì sladkostí, utopencù, nebo vodnického zeleného
pití: Dìkuji všem úèastníkùm a poøadatelùm.
Za sportovní komisi
Jan Stanìk

