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Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

INFO OÚ

V

SOSNOVÉ...

Odkaz na osoby, které provádìjí revize kotlù na pevná
paliva...
Termín se blíží.
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?firma_id=all
Poškozené nádoby na odpad
V poslední dobì se stává, že po pondìlním svozu
najdete "popelnici" v poškozeném stavu. Vìtšinou je
utržené víko nebo v horším pøípadì prasklá nádoba.
V tomto pøípadì volejte na obecní úøad, který informaci
okamžitì pøedá svozové firmì, která zajistí opravu.
Nádoby má obec pouze pronajaté a jsou majetkem svozové firmy.
Tel. 487520874, 775253992, 724179753

POZVÁNKA NA ZO SOSNOVÁ...
VŠICHNI

OBÈANÉ JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI NA JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V PONDÌLÍ

28. 11. 2016 OD 18:00
NOSTI OÚ V SOSNOVÉ.

HODIN V ZASEDACÍ MÍST-

TERMÍNY ZASEDÁNÍ

RADY OBCE ROK 2017
16. leden, 13. únor, 13. bøezen, 10. duben, 15. kvìten,
12. èerven, 11. záøí, 16. øíjen,
13. listopad, 4. prosinec

TERMÍNY

ZASEDÁNÍ ZASTUPI-

TELSTVA OBCE ROK 2017
30. leden, 27. únor, 27. bøezen,
24. duben, 29. kvìten, 26. èerven,
25. záøí, 30. øíjen, 27. listopad,
18. prosinec

SETKÁNÍ KLUBU DÍVEK
A žEN V SOSNOVÉ 2016
Poslední letošní setkání 12. prosince
v 18:00 v klubovnì na fotbalovém høišti
V. Jeøalová
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PRAVIDELNÁ ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ
OD 14 DO 18TI HODIN
30. LISTOPADU - ÈERTOVSKÉ PØIJDE MIKULÁŠ

21. PROSINCE - SILVESTROVSKÉ KONEC ROKU SE BLÍŽÍ
KDO SI HRAJE NEZLOBÍ
Pokraèujeme v žertovném "ozdobením se". Odmìnou
za to, že jste se na odpoledne takto "pøipravili" Vám
bude u pokladny odpuštìno vstupné. Hodnotit budou
Maruška Vondrová a Kvìta Hapiáková, naše "výbìrèí
vstupného" nyní i "hodnotitelská komise ".
Tento zpùsob zábavy se osvìdèil, my máme naše
"vylepšování" oficiální a je jen na Vás, jestli s námi
chcete držet "basu”. Hezkou zábavu a pøíjemná
setkávání Vám pøejí... za Klub dívek a žen ze Sosnové
Míla Šimková a Vlaïka Jeøalová 602 457 830.

KAM

S NEFUNKÈNÍ ZÁØIVKOU?

Øada z nás musela v poslední dobì doma øešit, co
s úspornou záøivkou, která po letech pøestala svítit.
Vysloužilé lineární èi úsporné záøivky a výbojky totiž
nepatøí do popelnice na smìsný odpad, kde z nich pøi
rozbití mohou unikat nebezpeèné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka
se prostì vyhodila do popelnice na komunální odpad
a z obchodu se pøinesla nová. Od záøí 2012 se ale klasické wolframové žárovky pøestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupnì všichni zaèínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnìjší svìtelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární záøivky èi LED žárovky. Má to ale jeden
háèek: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skonèit
v bìžném koši a nepatøí ani do tøídìného skla.
Dùvodem je jedovatá rtut’, kterou záøivky (trubicové
i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Pøi
špatném èi neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích mùže rtut’ ohrozit lidské zdraví a životní prostøedí.
Nejjednodušší je vzít starou záøivku a odevzdat ji
v obchodì pøi nákupu té nové.
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Další možnost, jak správnì naložit s nefunkèní záøivkou,
je odevzdat ji ve sbìrném dvoøe. Obsluha sbìrného
dvora od Vás úsporku zdarma pøevezme a uloží ji do
speciální sbìrné nádoby, aby se nerozbila. Zpìtný odbìr
záøivek pro naši obec zajišt’uje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen pøispívá na náklady provozu sbìrného
místa, ale navíc plnì hradí veškeré náklady na pøepravu
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetøíme z obecního
rozpoètu èást prostøedkù, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpeèného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné
záøivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotøeba elektrické energie a vìdomí, že spoleènì pøispíváme
k ochranì životního prostøedí okolo nás.
Ze sbìrných míst EKOLAMP sváží záøivky do specializovaných recyklaèních firem, kde jsou z nich pro opìtovné použití získávány pøedevším kovy, plasty, sklo
a rtut’. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobì, napøíklad pro souèástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastù jsou vyrábìny zatravòovací
dlaždice èi plotové dílce. Vyèištìná rtut’ je znovu
využívána v prùmyslové výrobì. Sklo ze záøivek se
používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových
záøivek.
Prostøednictvím EKOLAMPu se v roce 2015 recyklovalo
témìø 5 milionù záøivek a výbojek. To pøedstavuje 25 kg
rtuti, která se díky zpìtnému odbìru nedostala do
pøírody. Bohužel stále mnoho èeských domácností nerecykluje a úsporné záøivky hází do komunálního odpadu.
Právì vy mùžete pomoci tuto situaci zmìnit.
Více se o nakládání s nefunkèními svìtelnými zdroji
a dalších aktivitách spoleènosti EKOLAMP doètete na
www.ekolamp.cz.

U S N E S E N Í È. 21 / 2016
31. 10. 2016 OD 18:00 HODIN

Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

OÚ

21/A ZO schvaluje program jednání.
21/B ZO neschvaluje pøevod pozemkù p.p.è.285/14, 291/18 a 292/2 formou daru od Ing. Miloše Pátry na obec
Sosnovou.
21/C ZO povìøuje starostku obce k podpisu Smlouvy o spolupráci pøi zajištìní dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na období od 1.1. 2017 do 31.12. 2019.

Z KNIHOVNY...
Kulturní komise obce Sosnová Vás zve na zájezd na

Èeška Stanislav
Jakoubková Alena
plot skoèí
Gruber Václav
Nachtmanová Petra
Žáèek Jan
Roberts Nora
Kelly Mary Louise
Kearney Fionnuala
Jareš Vítìzslav
Pojarová Kateøina
James Julie
Sten Viveca
Donovan Rebecca

Cimický Jan
Michaels Fern
Armentrout Jennifer
Adlerová J. S.
Fielding Joy
Fenwick Liz
Vondruška Vlastimil

Láskyplná smrt
Chytrá žena pro manžela pøes
Z tebe peklo ráj
Vdaná potvora
Nenávist
Sladká pomsta
Kulka
Ty, já a ti druzí
Hlavní role: vzestupy a pády
filmové hvìzdy
Australský deník, aneb,
Mé soukromé pohromy
Nejvíc sexy chlap
Krvavý slunovrat
Dùvod dýchat. Trilogie Dech I
U konce s dechem. Trilogie
Dech II
Témìø jasný pøípad
Pomsta: z cyklu Sesterstvo III
Navždy a vìènì
Fotoateliér: … když holky
táhnou za jeden provaz
Zachráníš mì ráno
Cizinec z Cornwallu
Letopisy královské komory
p. Bendová

BRAMBORIÁDA
DÝÒOHRÁTKY 2016
Letošní bramboriáda a dýòohrátky v duchu komorním,
leè stejnì povedené odpoledne. Upršené a studené
poèasí nám ho nepokazilo.
Bramborové soutìže si dìti
užily na sále KD. Každé dítì
si ozdobilo dýni a svùj výtvor
si odneslo domù. Nechybìly
ani výborné bramboráèky.
Tak opìt pøíští rok :)
foto a text D. Staòková

HISTORICKO-ROMANTICKÝ VÁNOÈNÍ
TRH "ZIMNÍ POHÁDKA NA PEVNOSTI
KÖNGISTEIN"
Nejkrásnìjší vánoèní trhy v Saském Švýcarsku

Odjezd v sobotu 10. prosince 2016
ze zastávky MHD v Sosnové ve 13:00
hodin.
Podle propozic se pevnost uzavírá v 19:00 hodin.
Cesta dálkovým autobusem je hrazená Obecním úøadem
v Sosnové, vstupné do pevnosti s trhy si každý hradí
sám.
Ještì je pár volných míst. Závazná rezervace nutná
na OÚ v Sosnové.
Plné vstupné: 8 euro
Skupiny (od 15 dospìlých osob) 7 euro
Zlevnìné vstupné (žáci, studenti, uèni a postižení nutné prùkazy) 6 euro
Dìti do 6 let zdarma
Rodinné vstupné (2 dospìlí a max. 4 dìti od 7 do 16
let) 21 euro
Rodinná vstupenka mini (1 dospìlý a max. 2 dìti od
7 do 16 let) 13 euro
Všechny výstavy na pevnosti jsou otevøené, je tudíž
možné navštívit také veškeré vnitøní prostory pevnosti.
Tradièní veletrh hudebníkù a øemeslníkù s ukázkou
starého umìní a øemesel. Velké vánoèní jevištì na
námìstí Paradeplatz: návštìva Weihnachtsmanna
(obdoba èeského Mikuláše), pohádky, kejklíøi, žongléøi,
historické vánoèní zvyky a mnoho jiného. Podzemní
vánoèní svìt v kasematech se záøícími Ochranovskými
hvìzdami.
Více info: http://www.drazdany.info/koenigstein
D. Staòková

ÈÍSLA

Nové knihy

DÙLEžITÁ

INFO

OÚ v Sosnové
487 520 874
Starosta obce
724 179 753
Místostarosta
606 460 442
Info linka ÈEZ
840 840 840
Havárie SÈVK
840 111 111
Poruchy ÈEZ
840 850 860
Policie ÈR Èeská Lípa 974 471 760
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SOSNOVSKÝ BÌHOUN 2016
V øíjnu konaný "nultý" roèník, (doufám do budoucna
tradièního) bìžeckého závodu pro obèany Sosnové,
pøilákal nejen zaèínající bìžce, ale i vytrvalce, kteøí mají
za sebou dobøe zvládnutý nejeden bìžecký závod. Ve
sportovním duchu se neslo celé dopoledne. Závodníci
samou nedoèkavostí oèima hltali barevnì vyznaèenou
trat’. Na 3 km trati v kategorii žen vyhrála Denisa
Kulhanová, v kategorii muži Martin Hnízdil. Na 11 km trati
se o první místo podìlil Jan Miho a Jan Stanìk. Doufám,
že pøíští rok se pøihlásí do Sosnovského bìhouna více
závodníkù, kteøí tím podpoøí dobrou vìc a sportovního
ducha.
Za sportovní komisi dìkuji všem úèastníkùm, poøadatelùm závodu a OÚ V Sosnové.
Jan Stanìk

ADVENT

V NAŠEM OKOLÍ...PÁR NÁPADÙ

Vlastivìdné muzeum v Èeské Lípì 2. 12. - 7. 12.
Tradièní vánoèní trhy s ukázkami øemesel, bohatým
obèerstvením, vystoupení žákù mateøských a základních
škol a ZUŠ Èeská Lípa, Mikulášská nadílka, divadelní
pøedstavení - pohádka pro dìti.
17.12 Èekání na Ježíška 10:00 - 16:00 hodin - vyrábìní
dáreèkù, ozdob, vánoèní zvyky, vstup zdarma
Zubrnice - 10. - 11. 12.
Vánoèní zvyky, výzdoba a vùnì vánoèek, folklórní soubor, divadlo, výroba vánoèních ozdob a dalších výrobkù
z tradièních materiálù
Litomìøice 14. - 22. 12. Vánoèní trhy
Zámek Poskovice 15. - 16.12.
Zámecké interiery a Vánoce
Úštìk 15.12. Úštìcký advent - vánoèní jarmark
Grabštejn 15.12.
Adventní sobota nejblíže svátku svaté Barbory bude
tradiènì vyhrazena oslavì Vánoc. Na prohlídkách
s kostýmovanými prùvodci si mùžete pøipomenout
vánoèní zvyky a obyèeje, prohlédnout vyzdobené interiéry a naèerpat adventní atmosféry.
Lemberk 4.12.
Speciální prohlídky vánoènì vyzdobeného clamgallasovského apartmá vèetnì zámecké kaple. Ukázka vánoèního slavení a zvykù šlechty.
Zákupy 3.-4.12., 10.-11.12. a 18.12.
Prohlídky vyzdobených interiérù s povídáním
o vánoèních zvycích na panovnických dvorech
Muzeum betlémù Kryštofovo Údolí
Bìžný provoz: soboty a nedìle od 13 do 16 hodin
Vánoèní provoz: týden pøed vánoèními svátky až
do 1. ledna - otevøeno dennì od 13:00 do 16:00.
...a spoustu dalších:)

D. Staòková
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TVOØENÍ SE SKØÍTKEM
PODZIMNÍÈKEM
"Ty náš skøítku Podzimníèku, tys k nám
pøišel na chvilièku.
Proè si pøišel, kdo to ví? Kdo nám na
otázku odpoví.
Listí žloutne, poletuje, na strništích vítr duje, mrak si
s dráèkem prozpìvuje.
A na podzim hošíèku, máme houby v košíèku.
Už to víme, proè si tady, ty nám dáváš lesní dary…."
Tak jsme u nás ve školce pøivítali skøítka Podzimníèka
a užili si krásné odpoledne. Nejdøíve jsme si zazpívali,
zatancovali a vyluštili pár podzimních hádanek. V pracovních dílnièkách už jsme nenechali ruce prázdné.
Sovièky a lucernièky pøeci k lesu patøí. Na zvíøátka jsme
také nezapomnìli a jedlé korále jsme jim navlékli.
Odpoledne nám tak rychle uteklo, že se nám
ze školky vùbec nechtìlo. Byl to opravdu
vydaøený den….
Dìkujeme rodièùm za pomoc našim nejmenším.
Stanislava HOLOVSKÁ
uèitelka MŠ Sosnová
foto archiv MŠ v Sosnové

