Říjen 2022

Občasník občanů a přátel Sosnové

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Sosnová
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Volební strana č. 1 – Společně pro Sosnovou
Počet hlasů
1. Josef Gorčík
108
2. Miloš Kadlec
105
3. Petr Voves
90
4. Jan Miho
88
Volební strana č. 2 – Sosnová pro občany
1.
2.
3.
4.

Martin Russ
Kamil Ritschel
Miloš Pátra
Fatima Růžičková

124
109
83
83

Volební strana č. 3 – NAŠE SOSNOVÁ
1. Petr Paulus
2. Ondřej Ritschel

102
78

Volební strana č.4 – Sdružení nezávislých
kandidátů Sosnová
1.
2.
3.
4.
5.

Lenka Ondřejková
Vladimíra Jeřalová
Daniela Staňková
Petr Milde
Kamil Braun

127
111
107
107
106

Celkový počet osob zapsaných do výpisu ze
seznamu voličů:
565
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
335
Volební účast:
59%

Obecní úřad Sosnová v souladu s ustanovením § 93
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o
konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Sosnová, svolaného dosavadní starostkou
obce Jindřiškou Halasníkovou v souladu s § 91
odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Sosnová – zasedací místnost
obecního úřadu, Sosnová č. p. 35
Doba konání: 17.10. 2022 od 16:00 hodin
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o
obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty a členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou
členové zastupitelstva
vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a
místostarosty a členů rady obce
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba ostatních členů do rady obce
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a
kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního
výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
Před schválením programu složí členové
zastupitelstva obce slib.
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VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Pozice: údržba a úklid veřejných prostranství +
sekání trávy + úklid sněhu v celé obci

ÚPLNÉ UZAVŘENÍ SILNICE I/9 Z DŮVODU
VÝSTAVBY LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
( LOKALITA U KOLA SMĚR SVÁROV
V ČESKÉ LÍPĚ)

Nástup: dle dohody, nejlépe ihned
Úvazek: max. 4 až 6 hod. denně

22.10. 2022 (sobota)
19.11. 2022 (sobota)

Více informací poskytne obecní úřad v Sosnové.

10.12. 2022 (sobota)

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY

20.10.2022 od 7:00 do 19:00 hodin
Plánováná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Sosnová čp.:
32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,61,
85,86,87,88,89,90,91,92,97,100,101,102,103,104,105,
106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,128,129,130,
131,133,135,136,139,158,179,181,182,183,184,185,186,
187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,
200,202,212,216,217
parcelní čísla: 112/12,148/6,203,206/14,206/24
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

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 26.10.2022 od 14:00 hod v kulturním
domě Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát Zdeněk
Kotyšev.

ev.čísla:
1,2,5,8,9,11,15,16,18,20,22,23
parcelní čísla:
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
/36,576/40,576/41,576/52,576/82,5390/43
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Hasiči radí:
•

•

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY

27.10.2022 od 7:00 do 19:00 hodin
Plánováná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Sosnová čp.:
32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,61,85,
86,90,91,92,100,101,102,107,128,129,130,131,133,135,
136,139,179,181,182,183,184,185,216

•

•

parcelní čísla:
112/12,148/6,203,206/14,206/24
Sosnová čp.:
49,83,84,87,88,89,103,104,105,106,109,110,111,112,
113,114,115,158,186,187,188,189,190,191,192,193,194,
195,196,197,198,199,202,212,217,

•

•

Je-li to možné, schovejte se do nejbližší budovy
s hromosvodem. Nikdy se neschovávejte
v osamocených stavbách bez hromosvodu, jako
jsou např. posedy.
Snažte se předejít tomu, abyste během bouřky
byli na kopcích a holých pláních. Pokud se
ovšem v takové situaci ocitnete, neutíkejte,
přečkejte bouřku v podřepu s nohama a rukama
u sebe a neshlukujte se ve skupině lidí.
Když vás bouřka zastihne v lese, relativně
bezpečné útočiště vám poskytne hustý nízký
porost. Ovšem – pokud vane silný vítr, raději se
lesu vyhněte.
Nikdy se neschovávejte pod osamělými stromy,
hlavně ne pod těmi vysokými, vysoké
osamocené objekty totiž přitahují blesky
nejvíce.
Vyhněte se také vodním plochám a železným
konstrukcím – i ty totiž velmi silně přitahují
blesky.
Poslední důležitá rada – zbavte se kovových
předmětů,
netelefonujte,
nepracujte
s elektronickými ani plynovými spotřebiči.

autor: plk. Mgr. Michaela Stará
HASIČI RADÍ OBČANŮM

HZS Libereckého kraje

Bouřek se bát nemusíte. Jak se při nich
chovat?
Déšť, blesky a hřmění – to jsou asi nejznámější
atmosférické jevy, které doprovázejí bouřky. Přidat se
může i nárazový vítr, sněhové krupky, nebo dokonce
tornádo – a takové počasí nám může už značně
znepříjemnit život.

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

Starostka obce
Lesní hospodář-Ing.Kreisinger

487 954 520
487 954 184
724 179 753
602 189 523

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
Pokud začne bouřka a jste zrovna doma, nepanikařte,
ochrání vás hromosvod. Jestliže vás ale bouřkové počasí
zastihne venku, měli byste se mít na pozoru a řídit se
následujícími pravidly.
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Ohlédnutí za kulturním zážitkem…

ZÁBAVA

Redakční rada neupravuje převzaté příspěvky.
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Grafická úprava – Obecní úřad Sosnová
Neprodejné, určeno výhradně pro vnitřní potřebu, 270 výtisků,
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