Červen

Občasník občanů a přátel Sosnové

2019

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
konané ve dnech 24.5. – 25.5.2019
okrsku č. 1 SOSNOVÁ
NÁZEV STRANY

POČET HLASŮ

Cesta odpovědné společnosti
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrolíme europarlament
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
ROZUMNÍ a Národní demokracie
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Česká Suverenita
Hlas
Svobodní , Liberland a Radostné Česko
STAROSTOVÉ (STAN) a TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie-Tomio
Okamura(SPD)
ANO 2011
Demokratická strana zelených-ZA PRÁVA
ZVÍŘAT
Strana soukromníků ČR a NEZÁVISLÍ
KDU-ČSL
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Počet voličů
574
Počet voličů, kteří se k hlasování dostavili 180
Volební účast v %
31,36

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme
informovat o plánovaném přerušení dodávky

elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Sosnová,
které se bude konat:
Dne
Od
Do
25.06.2019
7:30
14:30
Bližší informace naleznete na níže uvedených
webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo
přímo
na
odkazu
http://www.cezdistribuce.cz/cs/prozakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před
uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických
komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v
nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého
provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
Oprava mostu I/9 Lesná
Oprava mostního objektu bude v termínu od 17.06. do
15.11.2019.
Průjezd pod mostem na Lesnou nebude omezen,
případně bude řešen po polovině vozovky.
Dodržujte dopravní značení, které instalováno v průběhu
stavby.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 26.6. 2019 od 14,00 hod v kulturním
domě Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan
Měkota.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
PORUCHY ČEZ
840 850 860
PORUCHY SČVK
840 111 111
PORUCHY PLYN
1239
POLICIE ČR – OBVODNÍ ODD. Č.L.
974 471 760
NEMOCNICE POHOTOVOST
DĚTSKÁ
487 954 520
DOSPĚLÍ
487 954 184

POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 24. 6. 2019 od 18,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.

KNIHOVNA
V PRŮBĚHU ČERVNA Z DŮVODU
REKONSTRUKCE UZAVŘENA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
NOVÉ KNIHY:
Bretaňské světlo – Bannalec Jean
Smrtící tajnosti – Bryndza Robert
Jak ti zmizet ze života – Center Katherine
Běh na dlouhou trať – Cimický Jan
Přede mnou se neschováš – Clark Mary Higgins
Noční směna – Connelly Michael
Ztracené dcery – Ellis Joy
Den, kdy se to stalo – Ellwood Nuala
Špatná dcera – Fielding Joy
Rande s tchyní – Hrašková Eva
Manžel do domu… hůl do ruky – Jakoubková A.
Ozbrojená žena – Janouchová
Italské jednohubky – Kučíková Marta
Sedmnáctka – Ludvíková Jitka
Náhradník – Lundrigan Nicole
Ochráním tě – May Peter
Hádej kdo – McGeorge Chris
Druhá šance - Petříková Renáta
Bůh pláče potichu – Repová Hana
…a přece mám život ráda –Řeháčková Věra
Vražedné emoce – Silvis Randall
Mozaika lží – Slaughter Karin
Podivné přátelství – Svobodová Iveta

Případ Kláry P. – Vavřík Jan
Ani později, ani jinde – Vigan Delphine
Hon na mrtvého – Weaver Tim
Bez slitování – Weaver Tim
Já už budu hodná – Weiss Clara

Rodinný orientační běh 3. ročník 11. 5. 2019
Orientační běh se v Sosnové konal již po několikáté
a opět se velmi vydařil.
Nejprve se závodníci museli zaregistrovat a
obdrželi svou mapu. Běžet mohli dlouhou nebo
krátkou trať. Pořadatelé závodu byli velice ochotní
kdykoli poradili.
Ani občerstvení v podobě ovoce a sušenky
nechybělo. Pro děti byla nachystána chutná pitíčka
a pro dospělé čistá voda.
Běželo se v několika kategoriích, od nejmladších po
nejstarší a zapojili se i prarodiče.
Zatímco se závodníci prali nástrahami, pořadatelé
připravovali skvělé ceny.
Když všichni doběhli do cíle a zjistilo se, že se
nikdo neztratil, přišel čas na vyhlášení a rozdávání
cen. I na focení došlo.
Ke konci jsme se všichni rozloučili a v hlavě se
nám zrodil další nezapomenutelný zážitek.
Děkujeme za to hlavnímu pořadateli Dalimilu
Lůžkovi.
Majda Brychová, 10 let
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Na slovíčko k připomínkám z ankety roku 2018
Hezké prostředí lichotící oku a pořádek závisí nejen
na úklidové četě Obecního úřadu v Sosnové, ale
stejně tak na každém z nás.
Například -neuklízení psích exkrementů.
Možná, že tyto řádky přeskočíte a vůbec je
nebudete číst minimálně z těchto důvodů.
Tím prvním důvodem je, že žádného psa
nevlastníte.
Druhým důvodem může být, že psa vlastníte a
exkrementy po svém psím příteli vždy seberete a
odložíte v odpadkovém koši.
Třetím důvodem může být to, že psa vlastníte, ale
psí exkrementy nesbíráte vůbec a přesto se tváříte,
že se vás tyto řádky vůbec netýkají. Navíc se při
konání „psí potřeby“ tváříte, že ten pes není ani váš,
nebo že váš pes by to nikdy neudělal, nebo že jste si
zcela výjimečně této situace nevšimli, protože jinak
byste samozřejmě „konali“ v rámci všech vašich
hygienických a čistoty milovných zásad.
Tak – ke které skupině pak patříte vy??? No vidíte.
A přitom neuklízení psích exkrementů je nejen
nehygienické a ostudné, ale majitel psa se tím
dopouští přestupku podle § 47 odst.1 písm. d)
Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů a mohou následovat sankce.
Sami obyvatelé si mohou všimnout psích
pozůstatků při chůzi jakýmkoliv směrem.
Alarmující je okolí hřišť, chodníky a prostranství
před obytnými budovami.
Určitě vás napadá, že toto správné není. Také v tu
chvíli vás napadne odměnit viníka (ne toho psa)
nějakou formou fyzického trestu, který je už u nás –
bohužel – nerealizovatelný, protože jsme „vyspělá
společnost“ s patřičnými právy - ale pozor – i
povinnostmi.
Jestlipak si to psí hovínko zaslouží tolik pozornosti?
Ale je to třeba připomínat. A připomínat to až do
úplného vymýcení zlozvyku – neuklízet po svých
pejscích.
A stejně tak bychom mohli psát o kuřácích, kteří ten
kousek nikotinového nedopalku nepoponesou k
odpadkovému koši a nepoponesou a pohodí ho tam,
kde jim z ruky vypadne. A přitom se mohou sami
dočíst, že trvá až15 let, než se takový nedopalek
cigarety s filtrem v přírodě rozloží. Možná, že
jednou půjdou i manifestovat za planetu čistější a za
ekologické chování nás všech. Tak se nezlobte,
jenom se zamyslete. M.Braunová

FOTO Z DĚTSKÉHO DNE..
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