prosinec 2015

VÁžENÍ

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

SPOLUOBÈANÉ,

Neúprosnì plynoucí èas nás opìt posunul pøed práh
nejkrásnìjšího období roku - Vánoc. Každý z nás se tìší
na krásné chvíle strávené v kruhu rodinném. Vždyt’
bìhem celého roku plného každodenních starostí je pocit
bezpeèí, spokojenosti, štìstí a lásky zaslouženým darem. V tomto krásném èase se opìt umíme tìšit i z malièkostí a zjišt’ujeme, že všichni lidé mají k sobì tak nìjak
blíž než jindy. Bylo by krásné, kdyby to tak zùstalo
i v bìžném a každodenním životì. Hodnì pøíprav
a nákupù, aby bylo všechno dokonalé a ani se nestaèíte
otoèit a rázem je všechno pryè. Nezapomínejme,
že Vánoce jsou pøedevším svátky lásky, pokoje
a sounáležitosti.
Proto mi dovolte, milí spoluobèané, abych Vám popøála
nejen jménem svým ale i jménem celého zastupitelstva,
krásné a pohodové prožití vánoèních svátkù, bohatou
vánoèní nadílku a do nového roku Vám pøeji hodnì
štìstí, zdraví, lásky a osobních i pracovních úspìchù.
A hlavnì nezapomeòme do roku 2016 vstoupit tou správnou nohou plnou optimismu a tolerance.

Krásné a veselé svátky a št’astný Nový rok
2016 !
Jindøiška Halasníková
starostka obce

OZNÁMENÍ

OBÈANÙM

...

PRACOVNÍ

DOBA ÚØADU V DOBÌ

NÁŠ

VÁNOÈNÍ STROM

Vìzte, že nadpisem náš vánoèní strom neopìvuji ten,
co všichni máme doma pro svou rodinu, ale náš "obecní", který svítí všem u vjezdu do obce.
Pøiznám se, že ne vím, po kolikáté
jsme my, sosnovští
obèané, vítali vánoèní období,
chcete-li adventní
èas, rozsvícením
vánoèního stromu.
Jistì si tato akce
zaslouží pøívlastek:
tradièní.
Letos bylo kolem
vánoèního stromu
velké
hemžení
a oèekávání vìcí
budoucích: poslech
koled v podání
našich pøedškoláèkù, vystoupení pìveckého sboru Zpìvandule, vìšení ozdobièek na strom,
zahøátí výborným svaøáèkem a èajem, pochutnání si na
sladké mlsce. A hlavnì setkání se sousedy, zastavení se
a sdílení daného okamžiku. Každý si nalezl, co je mu
blízké.
At’ si øíká, kdo chce, co chce, vánoce patøí dìtem. Pøímo
vidím, jak paní uèitelky ve školce bìhem listopadu
s dìtmi zpívají dokola koledy, aby jejich vystoupení
u vánoèního stromu posluchaèe dojalo. Podaøilo se: dojalo. Naše sosnovské ratolesti, potìšily duše dospìlých.

VÁNOÈNÍCH SVÁTKÙ
21.12.
22.12.
28.12.
31.12.

2015
- 27.12.
- 30.12. 2015
- 3. 1. 2016

8.00- 15.00 hod.
zavøeno
8.00- 15.00 hod.
zavøeno

Tel. na starostku 775253992

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme nájemníkùm bytovky è.p. 92 v Sosnové, kteøí
vìnovali obci pøekrásný smrk, který nyní zdobí obec
v podobì vánoèního stromu.
Moc dìkujeme.

S uspokojením jsem pøihlížela, jak nejedno dítì
s vážností hledalo na vìtvích místo pro svou ozdobièku,
pokraèování na str. 2
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pokraèování ze str. 1

ŠKOLKA V

aby pøispìlo k okrášlení spoleèného vánoèního stromu. Je
problematické øíci, ta
je nejhezèí, protože
všechny dìti daly do
výroby srdce. Naše
vnuèky se rozhodly,
že pøidìlají další.
Mám z toho radost,
protože vím že prožitek z vlastního dìlání, patøí mezi to
nejlepší, co je mùže
potkat.
V Á N O È N Í
STROMEÈKU,
dìkuji ti, že SRKZE
TEBE DÌTI PROŽÍVAJÍ USPOKOJENÍ.
Já jsem se tìšila i na pìvecký sbor Zpìvandule, slyšela
jsem je už nìkolikrát a jejich pozvání bylo št’astnou volbou.

…ještì drobné kosmetické úpravy a zateplený kabát
mateøské školy je "došitý". Trvalo to sice o nìco déle,
než bylo v plánu, ale výsledek stojí za to. Chtìla bych
podìkovat stavebnímu dozoru za kritické oko, paní
starostce za rychlé øešení vzniklých problémových situací, rodièùm dìtí za trpìlivost a všem zamìstnancùm za
kvalitní odvádìní své práce i pøes ztížené pracovní podmínky. A vzhledem k tomu, že se nezadržitelnì opìt blíží
Vánoce a Nový rok, využívám této pøíležitosti k pøání klidných svátkù a pevného zdraví v roce 2016.
Bc. Jana KØÍŽOVÁ
øeditelka MŠ Sosnová

NOVÉM KABÁTÌ…

ÈERTOVSKÝ

Jako vždy je strom vkusnì osvícený, je velký, krásný,
oku lahodí.
Z pohledu nás dospìlých nejen svaøáèek "nemìl chybu".

Za to se sluší podìkovat všem, kteøí na pøípravì
a prùbìhu rozsvícení vánoèního stromu mìli podíl.
Takové to bylo podle mne v pátek 27.12. 2015 u nás
v Sosnové.
Miloslava Šimková
foto D. Staòková
J. Šimek
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TÝDEN VE ŠKOLCE

Dne 3. 12. probìhlo vyvrcholení Èertovského týdne ve
školce. V dopolední akci nazvané "Èertovo kvítko" dìti
plnily úkoly z velké knihy pekelného Lucifera. Èertova
kvítka šplhala do komína, sjíždìla po èertovské klouzaèce, pøeskakovala pøes ohnivou kouli a vaøila v hrnci hadí
polévku. Na závìr si dìti zatancovaly tanec " Bu, Bu, Bu".
Naše èertovské øádìní pokraèovalo v KD Crystal v Èeské
Lípì. Zde jsme shlédli divadelní pøedstavení, zatancovali
jsme si a zvesela zazpívali s èertíkem a andílkem. Od
Mikuláše jsme si dovezli sladký balíèek. Celé èertovské
øádìní jsme zakonèili obìdem - meníèkem podle èertovského mistra kuchtíka.

Velké podìkování patøí rodièùm za masky, které dìtem
na tuto akci pøipravili.
Stanislava HOLOVSKÁ
uèitelka MŠ Sosnová

ZÁPIS

Z ØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

KONANÉHO DNE

30.11. 2015

OD

ZASTUPITELSTVA OBCE È. 12/2015

18:00

HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

OÚ

V

SOSNOVÉ

Pøítomni: Bc. Gallo, p. Halasníková, Ing. Charvát, p. Janovský, p. Kadlecová, Ing. Kladníèek, Ing. Øíha, p. Kulhanová,
p. Ritschel, p. Voves, Mgr. Miho, MVDr. Russ, p. Staòková, Ing. Andìl
Omluveni: Ing. Milde
Hosté: 3
Jednání øídila Jindøiška Halasníková - starostka obce.
V úvodu jednání starostka pøivítala zastupitele a konstatovala, že zastupitelstvo bylo øádnì svoláno a vyhlášeno.
Je pøítomna nadpolovièní vìtšina èlenù zastupitelstva, takže jednání je usnášeníschopné. Pøítomní byli upozornìni na
poøizování zvukového záznamu z jednání a upozornìni na ztlumení mobilních telefonù.
Ovìøovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli urèeni: Ing. Kladníèek, p. Kulhanová
Pùvodnì byly urèeny p. Kadlecová a p. Staòková. Z dùvodu jejich opoždìného pøíchodu starostka urèila náhradní
ovìøovatele.
Zapisovatel: p. Macková
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ovìøen a vyvìšen na úøední desce a internetových stránkách obce.
Pøipomínky k nìmu nebyly podány žádné. Zde starostka upozornila na § 95 zákona o obcích, kde zákon ukládá povinnost uložit zápis k nahlédnutí na obecním úøadu. V obci bylo dosud zvykem zveøejòování celého zápisu na úøední
desce.
Kontrola usnesení:
11/B ZO schvaluje podpis smlouvy s SVS a.s. o spolupráci pøi pøípravì a realizaci stavby za cenu 790.744,- Kè. (úprava povrchù komunikací pøi rekonstrukci vodovodu) - smlouva podepsána, realizace stavby by mìla probìhnout do
8/2016. Zbývá podepsat dodatek ke smlouvì na vysoutìženou cenu na úpravu povrchu komunikací. (cca 670 tis. Kè
- bude upøesnìno)
Program:
1. Pronájmy obecního majetku - stanovení ceny od 1.1. 2016
2. Bezdrátový rozhlas
3. Prodej pozemkù p.è. 280/7 a 293/6, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy
4. Investièní zámìry obce pro rok 2016
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program jednání pøedložený starostkou obce.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
1) Pronájmy obecního majetku - stanovení ceny od 1.1. 2016
Na základì doporuèení kontrolního výboru RO projednala navýšení cen pøi pronájmech obecního majetku (sklepy,
pozemky…). Ing. Kladníèek dodal, že vìtšina cen je z roku 1996 a nebyla navyšována. První se projednával nájem
obecních sklepù, kde radní navrhli èástku 400,- Kè za rok (33,- Kè/mìsíc). U pozemkù pronajatých pro soukromé úèely
pokraèovala RO stejným klíèem, tedy navýšení o 100%, což èiní 2,- Kè/1m2/rok. U pozemkù, které má v nájmu
Ing. Pátra RO navrhla stejnou cenu za pronájem jako platí nájemce p. Lopušan. (1.870,- Kè/1ha/rok).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 400,- Kè/rok za pronájem obecních sklepù platnou od 1.1. 2016.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 2,- Kè/1m2/rok za pronájem obecních pozemkù pro soukromé úèely platnou od 1.1. 2016.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 1.870,- Kè/ha/rok za pronájem obecních pozemkù pro Ing. Pátru platnou od 1.1. 2016.
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
2) Bezdrátový rozhlas
Na základì smìrnice pro zadávání veøejných zakázek obec obeslala 6 firem s poptávkou na realizace bezdrátového
rozhlasu v celé obci. Podmínkou poptávkového øízení byla realizace bezdrátového rozhlasu do konce roku 2015.
Nakonec nabídku podala pouze jedna firma. Zastupitelé se dotazovali na technické paramenty výrobce, øešení
odstraòování závad apod.
18:20 pøíchod p. Kadlecová

18:22 pøíchod p. Staòková
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Vzhledem k tomu, že pøišla pouze jedna nabídka kontaktovala starostka vedení okolních obcí, kde byl bezdrátový rozhlas již realizován se žádostí o sdìlení ceny. Èástka, kterou nabízí firma Bártek rozhlasy je velmi pøijatelná. Zastupitelé
se na dùležitosti rozhlasu shodli i vzhledem k plánované rekonstrukci vodovodu, kdy rozhlas bude dùležitou souèástí
informovanosti obyvatelstva.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje realizaci bezdrátového rozhlasu v obci Sosnová firmou Bártek rozhlasy s.r.o. za cenu 441.239,- Kè
vè. DPH.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 4 (p. Charvát, p. Kadlecová, p. Russ, p. Andìl)
Návrh byl pøijat.
3) Prodej pozemkù p. è. 280/7 a 293/6, k. ú. Sosnová u Èeské Lípy
Jediný zájemce - p.Vokálová odstoupila od své žádosti o prodej výše zmínìných pozemkù. Dùvodem je cena navržená
RO (35,- Kè/m2 + náklady spojené s pøevodem pozemku). Vzhledem k tomu, že nikdo jiný zájem neprojevil je projednání bodu bezpøedmìtné.
4) Investièní zámìry obce pro rok 2016
Do 18.11. 2015 mìli zastupitelé možnost pøedložit své návrhy do jednání RO na investièní zámìry obce pro rok 2016.
Svùj návrh pøedložil Ing. Milde a MVDr. Russ. Po termínu dodal návrh Bc. Gallo a Ing. Charvát.
RO pøipravila návrh investic:
Bezdrátový rozhas
450.000,Komunikace(opravy)
800.000,Pojezdové obruby
200.000,Oplocení høištì s um. povrchem
150.000,Odvìtrání vestibulu KD+nový strop
100.000,Rezerva
123.000,_____________________________________
Celkem
1.823.000,-Kè
Starostka uvedla, že ke každému investiènímu zámìru bude pøijato usnesení zvlášt’. MVDr. Russ se dotázal, proè
nebyl do návrhu investic zaøazen jeho materiál ohlednì vybudování železnièní zastávky v Sosnové, který podepsalo
13 zastupitelù. Starostka odvìtila, že dosud nemáme souhlas od Správy železnièní a dopravní cesty Hradec Králové
s realizací zastávky a dále je nutné jednat s Lesy ÈR, jejichž pozemek budeme potøebovat k vybudování pøístupového
chodníku k železnièní zastávce. Po vyjádøení obou firem je možné zaèít s realizací projektu, kdy na požadovanou
èástku bude schváleno rozpoètové opatøení. MVDr. Russ žádá zastupitele o rozhodnutí, zda bude jeho návrh podporován. Na toto reagoval Ing. Kladníèek, že zastupitelé by mìli jednat v zájmu obèanù obce a bylo by dobré na toto
téma svolat schùzi s obèany do kulturního domu nebo uspoøádat anketu. Dále uvedl, že RO k tématu železnièní
zastávky nepøijmula žádné usnesení. Je dùležité zvážit jak pozitiva, tak negativa, kdy vlakové spoje budou
zapoèítávány do dopravní obslužnosti obce a mùže dojít k dalšímu omezení spojù MAD. Ing. Charvát se pøipojil
k MVDr. Russovi, aby se schválil zámìr a rovnou vyèlenily penìžní prostøedky. Je dùležité nebát se rozhodnout.
Ing. Kladníèek reagoval, že za celou jeho dobu pùsobení v ZO uèinil desítky rozhodnutí, které vždy vedly ku prospìchu
obèanù obce. A pokud se má rozhodnout, tak potøebuje co nejvíce informací, aby byl pøesvìdèen o realizovatelnosti
daného rozhodnutí. Dále uvedl, že RO je výkonným orgánem, který pøipravuje program jednání ZO a dle jeho názoru
železnièní zastávka na programu jednání není. Zastupitelé oponovali, že se øeší bod investièní zámìry a jeden
z návrhù je železnièní zastávka. Bc. Gallo uvedl, že tento zámìr byl již v zastupitelstvu projednáván a zajímá ho proè
nedošlo k realizaci zastávky. Ing. Kladníèek uvedl, že tehdejší místostarostka podepsala smlouvu s provozovatelem
MHD a obslužnost obce byla zajištìna.
Mgr. Miho podal návrh na schválení dlouhodobého zámìru o realizaci železnièní zastávky v Sosnové. Ing. Charvát
podal proti návrh schválit zámìr realizace železnièní zastávky a zároveò vyèlenit èástku min. 250 tis. Kè. Ing. Kladníèek
namítl, že nelze hlasovat o konkrétní èástce, když chybìjí dùvìryhodné informace. Až bude mít starostka konkrétní
odpovìdi ohlednì realizace, øešení pozemkù, tak bude zámìr projednán v RO a následnì øešen na ZO. Starostka dala
hlasovat o návrhu Mgr. Miha.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dlouhodobý zámìr výstavby železnièní zastávky v Sosnové.
Pro: 13
Proti: 1(p. Kladníèek)
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
MVDr. Russ podal návrh, aby do investièních zámìrù obce pro rok 2016 byla vyèlenìna èástka 250 tis. Kè na pøípravné
práce k realizaci vlakové zastávky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 250 tis. Kè na pøípravné práce k realizaci vlakové zastávky.
Pro: 6 ( p. Gallo, p. Russ, p. Charvát, p. Kulhanová, p. Kadlecová, p. Ritschel)
Proti: 1 ( p. Kladníèek)
Zdržel se: 7 ( p. Janovský, p. Halaníková, p. Voves, p. Miho, p. Staòková, p. Øíha, p. Andìl)
Návrh nebyl pøijat.
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Ing. Kladníèek podal návrh, aby na základì zjištìných informací starostkou obce, byla svolána schùze s obèany
o seznámení se zámìrem realizace železnièní zastávky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje svolání schùzky s obèany v KD o seznámení se zámìrem realizace železnièní zastávky po obdržení
stanovisek dotèených orgánù.
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 1 ( p. Andìl)
Návrh byl pøijat.
Dále probíhalo hlasování k jednotlivým návrhùm investièních zámìrù. U opravy komunikací došlo ke snížení èástky dle
výsledkù výbìrového øízení provedeného firmou SVS a.s.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 700 tis. Kè na opravu povrchu komunikací po rekonstrukci vodovodu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 200 tis. Kè na realizaci pojezdových obrub pøi rekonstrukci komunikace pøi opravì vodovodu.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 150 tis. Kè na opravu oplocení høištì s umìlým povrchem.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 4 ( p. Charvát, p. Kulhanová, p. Øíha, p. Andìl)
Návrh byl pøijat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 100 tis. Kè na odvìtrání vestibulu a toalet v KD.
Pro: 11
Proti: 1( p. Ritschel)
Zdržel se: 2 ( p. Kadlecová, p. Russ)
Návrh byl pøijat
Posledním bodem jednáním byla rezerva, která se díky úspoøe na opravy komunikací, zvedla na èástku 223 tis. Kè.
MVDr. Russ navrhl ušetøených 100 tis. Kè použít na dokumentaci k vlakové zastávce. Starostka dala o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 100 tis. Kè na poøízení projektové dokumentace k vlakové zastávce Sosnová.
Pro: 7
Proti: 3 ( p. Kladníèek, p. Øíha, p. Voves)
Zdržel se: 4 ( p. Halasníková, p. Miho, p. Ritschel,
Návrh nebyl pøijat.
p.Andìl)
Ing. Kladníèek navrhl nechat èástku 223 tis.Kè v rezervì celou.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 223 tis. Kè jako rezervu u investièních zámìrù.
Pro: 7
Proti: 5 ( p. Staòková, p. Gallo, p. Ritschel, p. Charvát, p. Kulhanová)
Zdržel se: 2 ( p. Kadlecová, p. Andìl)
Návrh nebyl pøijat.
Paní Kulhanová a pan Charvát požadovali realizaci nové podlahy v KD a chtìjí rezervu pøesunout do opravy podlahy.
MVDr. Russ a Ing. Kladníèek okamžitì zareagovali, že obec vždy mìla vyèlenìnu rezervu, aby se nemuselo zasahovat do termínovaných vkladù. Ing. Charvát navrhl, aby èástka 1 mil. Kè z termínovaného vkladu byla pøesunuta do
rozpoètu obce. Starostka namítla, že se jedná o porušení rozpoètové káznì a obec má schválený vyrovnaný rozpoèet.
Pan Janovský pøipomenul investièní zámìr Ing. Charváta na realizaci plùtku okolo dìtského høištì u bytovek.
Zastupitelé odhadli èástku na realizaci døevìného oplocení cca 50 tis. Kè.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 50 tis. Kè na realizaci plùtku okolo dìtského høištì u bytovek.
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se: 3 ( p. Øíha, p. Kladníèek, p. Russ)
Návrh byl pøijat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje èástku 173 tis. Kè jako rezervu u investièních zámìrù.
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl pøijat.
Jednání bylo ukonèeno v 20:00 hod.
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U S N E S E N Í È. 12/2015 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
30.11. 2015 OD 18.00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

KONANÉHO DNE

12/A ZO schvaluje program jednání pøedložený starostkou obce.
12/B ZO schvaluje èástku 400,- Kè/rok za pronájem obecních sklepù platnou od 1.1. 2016.
12/C ZO schvaluje èástku 2,- Kè/1m2/rok za pronájem obecních pozemkù pro soukromé úèely platnou od 1.1. 2016.
12/D ZO schvaluje èástku 1.870,- Kè/ha/rok za pronájem obecních pozemkù pro Ing. Pátru platnou od 1.1. 2016.
12/E ZO schvaluje realizaci bezdrátového rozhlasu v obci Sosnová firmou Bártek rozhlasy s.r.o. za cenu 441.239,- Kè
vè. DPH.
12/F ZO schvaluje dlouhodobý zámìr výstavby železnièní zastávky v Sosnové.
12/G ZO neschvaluje èástku 250 tis. Kè na pøípravné práce k realizaci vlakové zastávky.
12/H ZO schvaluje svolání schùzky s obèany v KD o seznámení se zámìrem realizace železnièní zastávky po obdržení
stanovisek dotèených orgánù.
12/I ZO schvaluje èástku 700 tis. Kè na opravu povrchu komunikací po rekonstrukci vodovodu.
12/J ZO schvaluje èástku 200 tis. Kè na realizaci pojezdových obrub pøi rekonstrukci komunikace pøi opravì vodovodu.
12/K ZO schvaluje èástku 150 tis. Kè na opravu oplocení høištì s umìlým povrchem.
12/L ZO schvaluje èástku 100 tis. Kè na odvìtrání vestibulu a toalet v KD.
12/M ZO neschvaluje èástku 100 tis. Kè na poøízení projektové dokumentace k vlakové zastávce Sosnová.
12/N ZO neschvaluje èástku 223 tis. Kè jako rezervu u investièních zámìrù.
12/O ZO schvaluje èástku 50 tis. Kè na realizaci plùtku okolo dìtského høištì u bytovek.
12/P ZO schvaluje èástku 173 tis. Kè jako rezervu u investièních zámìrù.

POZVÁNKA NA ZO ...

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 2016
RADY OBCE

Všichni obèané jsou srdeènì zváni na jednání zastupitelstva obce, které se koná
v pondìlí 25.1. 2016 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ v Sosnové.
Program zasedání bude k dispozici na obecní vývìsce na autobusové zastávce a na OÚ.

INFO

Z KNIHOVNY

...

NOVÉ

KNIHY
Hesová Petra
Bauer Jan
Tomášková Petra
Uher František
Jakoubková Alena
Øeháèková Vìra
Stan Viveca
Roberts Nora
Treadway Jessica
Bøezina Jiøí
Jeffries Sabrina
Cimický Jan
Cartland Barbara
Obermannová
Šitinová Lucie
Francková Zuzana
Benková Jana
Oupic Miroslav
Abrahamová Jana
Harasimová
Koubková Zuzana
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Srdcový král
Císaø táhne do války: v tajných
službách otce vlasti
Vražda za zásluhy
Severní nábøeží
Než milenec na støeše - lepší
manžel v hrsti
Sama proti èasu
Dnes v noci zemøeš
Víc než touha
Smrt má oèi mojí dcery
Promlèení
Dávná tajemství, Vévodovi muži
Noèní pacient
Král bez srdce
Láska
Kacíøka
Linda
Malinový sen
Skvìlá firma
Útìk na druhý bøeh
Vražedná vášeò
Ztracený templáøský poklad
V. Pátková

ZASTUPITELSTVA

11. ledna
15. února
14. bøezna
11. dubna
16. kvìtna
13. èervna
12. záøí
17. øíjna
14. listopadu
5. prosince

25. ledna
29. února
30. bøezna (støeda)
25. dubna
30. kvìtna
27. èervna
26. záøí
31. øíjna
28. listopadu
19. prosince

NEPØÍJEMNÁ

UDÁLOST

Urèitì jste zaznamenali, že po dobu nìkolika dnù byl
ztížen prùjezd okolo OÚ a pøilehlou jednosmìrnou ulicí.
Bohužel vyhoøela lampa veøejného osvìtlení pøímo pøed
OÚ a požár postupoval pomocí kabelù uložených v zemi.
Došlo ke zkratu, který vyøadil veøejné osvìtlení
z provozu. Jedinou možností byla okamžitá výmìna
kabelù a nebylo možné vše s pøedstihem oznámit.
Jednalo se o naprosto mimoøádnou a nepøedvídanou
událost, kterou se snažil OÚ ve spolupráci s firmou, která
provádí veškerou údržbu na VO, ihned øešit.
Omlouváme se obèanùm, kterým byl zkomplikován pøíjezd k jejich nemovitosti a dìkujeme za vstøícné jednání.
OÚ Sosnová

MAGAZÍN

KRAJ

Magazín kraj na internetové adrese
http://magazin.kraj-lbc.cz/
KÚLK informuje obyvatele Libereckého kraje o zajímavých spoleèenských, kulturních a sportovních událostech. Pøedstavuje významné osobnosti kraje, zajímavá místa v našem regionu.
OÚ Sosnová

JEžÍŠEK Už

NADÌLOVAL

Ve ètvrtek 10.12. 2015 se všechna parkovací místa
kolem školky zaèala obsazovat auty a uvnitø to bylo "na
tìsno". Ptáte se proè? Ježíšek už totiž nadìloval.

No a kde? Pøece v naší sosnovské školce. Abychom ho
pøivolali, ozdobili jsme stromeèek, nacvièili koledy
a taneèek, rozsvítili svìtýlka, maminky a babièky napekly
cukroví a vánoèku a pak už zbývalo jen èekat, jestli
budou naše "vánoèní pøání" vyslyšena. Zvonìní
zvoneèku otevøelo vánoèní oponu a za ní…. Dáreèkù
bylo tolik, že nám s nimi museli pomoct i všichni dospìlí.
Tatínkové montovali domeèky pro panenky, sestavovali

OHLÉDNUTÍ

ZA

MIKULÁŠSKOU

Sál plný dìtí, rodièù, babièek, dìdeèkù, tetièek
a strýèkù… spousta muziky, smíchu a rozzáøených oèí.
Èekání na návštìvu u Mikuláše si dìti zkracovaly tancem
a dovádìním pøi soutìžích. Všechny bojovaly stateènì!
Mikuláš byl také spokojený. Rozdal plný koš balíèkù….

na oplátku si ten koš odnesl plný krásných básnièek, písnièek…. a slibù poslušnosti :) Ani èerti, kteøí hlídali venku
pekelný oheò, rozhodnì nezaháleli. Dìtí si vrchovatì
užili. A že letošní úèast dìtí na Mikulášské byla více než
hojná!

Pro tým poøadatelù bylo odmìnou, že tolik dìtí pøišlo.

velkou ponorku, skládali kartonové cihly. Maminky zase
zkusily provázkové kreslení a spoleèenské hry. Všichni
jsme stavìli Lego, baštili cukroví a zapíjeli to èajíkem.
Èas pøitom letìl a my zapomnìli, že už je èas louèení.
Ale jenom pro dnešek. A zítra? Zase ahoj ve školce.
Bc.Jana KØÍŽOVÁ, øeditelka MŠ Sosnová
foto archiv MŠ v Sosnové

Také dìkujeme p. Dvoøákovi (Velkoobchod nápoje
Dvoøák Èeská Lípa), že na Mikulášskou vìnoval sud
kofoly.

Za celý tým kulturní komise pøeji všem
krásné Vánoce a št’astné vykroèení
do roku 2016.
Daniela Staòková
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ÚØAD

ÈR INFORMUJE
PRÙKAZÙ OZP

PRÁCE

K VÝMÌNÌ

Èas jen do konce roku mají držitelé doèasných prùkazù
osoby se zdravotním postižením (OZP) a prùkazù
mimoøádných výhod na to, aby si zajistili jejich výmìnu
za nový prùkaz OZP.
Nový prùkaz OZP má podobu plastové kartièky obdobnì
jako obèanský nebo øidièský prùkaz. Je odolný proti
poškození a chránìný vùèi padìlání. Nahrazuje všechny
døíve vydávané prùkazy (prùkazy mimoøádných výhod,
doèasné prùkazy OZP). Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015.
Výmìnu zajišt’uje Úøad práce ÈR na všech kontaktních
pracovištích v okrese Èeská Lípa, podle místa trvalého
bydlištì držitele prùkazu. Úøad práce ÈR tímto vyzývá
obèany, aby již neodkládali návštìvu úøadu práce za
úèelem výmìny prùkazu. V pøípadì, že tak neuèiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity
a nároky, které jim z vlastnictví prùkazu vyplývají.
informace z webu obce Sosnová
D. Staòková

Také Obecní úøad v Sosnové pøivítá Nový rok v novém

PØIPRAVUJEME...
Leden: 31. 1. 2016 Maškarní
ples pro dìti
Únor: Masopustní prùvod
Reprezentaèní ples obce
Sosnová
foto na stranì 1,2,7,8
D. Staòková
J. Šimek
archiv MŠ v Sosnové
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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POZVÁNKA ...

VÁNOÈNÍ

TURNAJ

VE

STOLNÍM TENISE
který se koná V NEDÌLI 27. PROSINCE
na sále Kulturního domu Sosnová.

2015

Prezentace 09:00 hod.
Zaèátek hry 10:00 hod.
Pøijïte spoleènì s námi vysportovat nìjaká ta vánoèní
kila.
Sportovní komise

ŠKOLA

BEZPEÈNÉ

JÍZDY

PRO

OBÈANY SOSNOVÉ
V SOBOTU 30. LEDNA 2016

OD 9:00 hodin se
na autodromu v Sosnové uskuteèní ve spolupráci
s vedením autodromu, Obecního úøadu v Sosnové
a obèanského sdružení Motor Sport Sosnová škola
bezpeèné jízdy (škola smyku) pro sosnovské obèany.
Pøedbìžný program:
09:00 - prezentace
09:15 - 10:00 - teorie bezpeèné jízdy v uèebnì
Poté budou úèastníci rozdìleni do 3 skupin a postupnì
se vystøídají v sekcích: slalom, kluzná plocha v zatáèce,
kluzná plocha na rovinì, kde si za úèasti instruktora
mohou vyzkoušet své dovednosti pøi ovládání vozu.
Školu smyku absolvuje každý ve svém vozidle a na vlastní nebezpeèí.
Protože je poèet úèastníkù omezen (max. cca 30 úèastníkù), je tøeba se pøihlásit e-mailem na adresu
j.antos@seznam.cz
V pøihlášce uveïte jméno a adresu.
Úèast na akci je zdarma, podmínkou je øidièský prùkaz
skupiny B, vùz a doklady od vozu.
Informace od Jaromíra Antoše
D. Staòková

INFORMACE

K PRONÁJMU TENISO-

VÉHO KURTU
Místní zdarma
Mimososnovští 80,- Kè / hodinu
Rezervace kurtu na www.sosnova.org - pravá záložka
Rezervace sportovišt’
Klíèe jsou k dispozici:
V úøedních hodinách na OÚ Sosnová nebo Hospoda Na
Rùžku
p. Janovský tel. 606 460 442
p. Šena tel. 777 685 565
p. Ritschel tel. 739 208 830
p. Halasníková tel. 775 253 992

