prosinec 2016

VÁžENÍ A MILÍ

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

SPOLUOBÈANÉ,

již za nìkolik dnù budeme slavit Štìdrý den a následující
vánoèní a novoroèní svátky.
Vánoèní doba však zaèíná již první adventní nedìlí.
Advent je doba urèená k zamyšlení a vzpomínkám. První
adventní nedìle se stala také dnem, kdy se setkáváme
u rozsvícení vánoèního stromu, abychom se zastavili
a zamysleli nad smyslem vánoc v souèasné dobì.
Musím pøiznat, že mì pøekvapil velký zájem ze strany
obèanù a to nejen místních. Pøátelské setkání, které
navodilo vánoèní náladu, která nám usnadòuje oprostit
se od starostí a shonu všedního dne.
Strom je
krásný
a dùstojnì
reprezentuje
vzhled obce.
Zde musím
podìkovat
rodinì
p. Ladislava
Rampoucha,
která strom
obci vìnovala.

Závìrem mi, milí spoluobèané, dovolte, abych vám
popøála št’astné a veselé svátky. Ježíšek at’ Vám nadìlí
dárky, které budou vybírány s láskou a péèí, protože
právì tyto dárky jsou dùkazem toho, že na nás nìkdo
myslí. Není nic pìknìjšího než bezelstnì se radující dítì
s nádhernì záøícíma oèima pøed osvìtleným stromeèkem plným krásnì zabalených dárkù.
Tìm starším, kteøí už nevìøí, že dárky pøinesl Ježíšek,
chci popøát hlavnì hodnì dobrých kamarádù, na které se
mohou vždy spolehnout a pøipomenout jim, že u dárku
nerozhoduje cena, ale s jakou láskou nám jsou
pøedávány. Všem dospìlým pøeji klid a dostatek rodinné
pohody, nebot’ jsme to právì my, na kom vytvoøení krásné vánoèní atmosféry závisí nejvíce. Proto pøi tomto
pøedvánoèním shonu nezapomeòme na naše rodiny
a blízké.
Pøeji vám, at’ nezùstanete sami, at’ máte kolem sebe své
nejmilejší a nejbližší, na které se mùžete v každé situaci
spolehnout.
Jménem obce Vám pøeji dobrou pohodu, blažené chvíle
vzájemné úcty a krásné lidskosti. Do nového roku pøeji
všechno nejlepší, hodnì zdraví, štìstí, lásky, osobní
pracovní úspìchy.
Vaše starostka
Jindøiška Halasníková
foto z rozsvícení vánoèního stromu v Sosnové 2016
Daniela Staòková

PRACOVNÍ

DOBA

OBECNÍHO

ÚØADU V DOBÌ VÁNOÈNÍCH
SVÁTKÙ
Máme za sebou rok, který nebyl nijak lehký. Obec zaznamenala velkou rekonstrukci, kdy došlo k výmìnì
vodovodního potrubí a zároveò byl upraven povrch
komunikací po rekonstrukci vodovodu. Obèas došlo
k mimoøádným situacím, kdy dostaly naše nervy èasto
zabrat. Pøesto bylo nakonec vše dokonèeno a myslím,
že obec mùže být s výsledkem spokojená.
Je to opravdu pøíjemný pocit, mohu-li pomáhat øídit osud
obce s tak vstøícnými a odpovìdnými èleny zastupitelstva. Doufám, že i v dalším roce se podaøí navázat na
pøedchozí úspìšnou práci a zvládnout i pøípadné obtíže,
které nám jistì budoucnost pøichystá.

22.12.
23.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

2016
2016
2016
2016
2016
2016

zavøeno
zavøeno
zavøeno
otevøeno do 15:00 hod.
otevøeno do 15:00 hod.
zavøeno

Po celou dobu je starostka k dispozici na tel.
775253992 nebo 724 179753.
Jindøiška Halasníková
starostka obce Sosnová
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PRAVIDELNÁ ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ
OD 14 DO 18TI HODIN
25.
22.
29.
26.
31.
28.

LEDEN - PLESOVÉ - vyvìtráme plesovky
ÚNOR - MASOPUSTNÍ - legrace prodlužuje život
BØEZEN - JARNÍ - pøivoláme jaro
DUBEN - APRÍLOVÉ - klauni se baví, ostatní taky
KVÌTEN - KVÌTINOVÉ - všechno kvete i my
ÈERVEN -KLOBOUKOVÉ - všem sluší klobouk

Odmìnou pro pøespolní, že se na odpoledne takto
"pøipravili" bude opìt odpuštìno vstupné. Stále budou
rozhodovat Maruška Vondrová a Kvìta Hapiáková,
naše "výbìrèí vstupného", na kterých zùstává poslední
rozhodnutí. Dìkujeme všem, kteøí se k nám v roce
2016 pøipojili a pøijeli do Sosnové vybavení doplòky do
vyhlášeného stylu. Budeme rádi, za nápady na další
témata poslední støedy v mìsíci.
Míla Šimková a Vlaïka Jeøalová 602 457 830.

SCHÙZKY KLUBU
V SOSNOVÉ

DÍVEK A

žEN

To jsem, ale nemìla dìlat, protože hudba a poøadatelé
mezitím zmìnili termín na 28.12, takže simsala bim
a vyrábìla jsem tøetí letáèek, který už ale do Sosnováèku
nedoletìl.
Tak prosím neútoète na redakci Sosnováèku a vrhnìte
se s plným nasazením na mnì, snad to unesu.
Pro pøíštì si budu pamatovat, že musím zmìnit mé informátory.
V roce píštím už jsou termíny dány, takže k pøehmatùm
nebude docházet, alespoò doufám….
Vlaïka Jeøalová

POZVÁNÍ NA ROZLOUÈENÍ Z ROKEM
STARÝM 2016 A SPOLEÈNÝM
UVÍTÁNÍM ROKU NOVÉHO 2017.
Sraz u vánoèního stromku (bude svaøák) ve 23:45 nebo
v 00:15, jak Vám to vyjde.
Pøijïte od TV mezi lidi, projdìte se po vesnici, popøejte si
se sousedy (když dorazí).
Vezmìte s sebou chlebíèky, jednohubky (to co doma najdete) i cukroví pøijde vhod.
V roce 2015 se nás tam sešlo 5, letos už to bylo 14 lidí,
tak co pøemùžete se a vyrazíte z pohodlí a tepla do zimy
a temné noci?
Budeme vás tam èekat….
celý Klub dívek a žen

v klubovnì na høišti, vždy od 18:00 hodin.
9. ledna 2017, 13. února, 13. bøezna, 10. dubna, 8. kvìtna, 12. èervna, 10. èervence, 14. srpna, 11. záøí, 9. øíjna,
13. listopadu, 11. prosince
Vlaïka Jeøalová

ZPRÁVA O

TOM, JAK ØÁDIL

TISKAØSKÝ ŠOTEK V

SOSNOVÁÈKU...

Musím se pøiznat, že to nebyl až tak šotek, jako moje
tiskárna a mé ruce.
První letáèek o tématech na podzimní setkávání dùchodcù jsem pøipravila do tisku a donesla na Obecní úøad, aby
naši obèané, až pùjdou z voleb 7. a 8. øíjna už znali nová
témata i data setkávání.
Popletla jsem øíjnové setkávání a namísto 26.10 jsem
uvedla 31.10. Listopadový i prosincový termín byl
správnì.
Když jsme se v øíjnu sešli v kulturním domì, tak mi sdìlili
poøadatelé, že v prosinci setkávání nebývá mezi vánocemi a novým rokem (28.12), ale VŽDY pøed vánoci
(21.12). I tuhle námitku jsem akceptovala a vložila do
druhého letáèku, který jsem poslala na Obecní úøad.
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RADY PRO

SENIORY

2.

Jak zvýšit své bezpeèí a ochránit svùj majetek
Poøiïte si dveøní panoramatické kukátko a pojistný
øetízek. Panoramatické kukátko vám umožní vidìt široký
prostor za vašimi dveømi a díky pojistnému øetízku
mùžete vyøídit nìkteré záležitosti v relativním bezpeèí.
Pokud je to možné, poøiïte si elektronické spínací
zaøízení, které samo v urèitou dobu rozsvítí a zhasne
svìtlo èi televizi. Ve zlodìjích pak vyvoláte pocit, že jste
doma, i když tomu tak nebude.
Peníze mùžete ukládat do banky èi spoøitelny. Nemìjte
doma více penìz v hotovosti nebo velmi cenné vìci,
pokud nevlastníte dobøe ukrytý nebo zabudovaný trezor.
Peníze si radìji uložte na úèet a cennosti do bezpeènostní schránky v bance nebo v jiném penìžním ústavu. Své
cennosti si radìji vyfotografujte, pøi jejich pøípadném
odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci.
Noste u sebe jen nezbytnou penìžní hotovost. Pokud
potøebujete uložit nebo vybrat více penìz, vezmìte
s sebou radìji nìkoho blízkého. Buïte ostražití jak
v penìžních ústavech (banka, spoøitelna, pošta),
tak u penìžních automatù.
Informace Policie ÈR

U S N E S E N Í È. 22 / 2016
28. 11. 2016 OD 18:00 HODIN

Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

OÚ

22/A ZO schvaluje program jednání.
22/B ZO schvaluje vyrovnaný rozpoèet obce Sosnová pro rok 2017
22/C ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 3/2016
22/D ZO schvaluje OZV è. 2/2016, kterou se zrušuje OZV è. 1/2016, o stanovení kratší doby noèního klidu.
22/E ZO neschvaluje OZV è. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù v pøeloženém znìní.
22/F ZO neschvaluje OZV è. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù s doplnìným textem v èl. 6.
22/G ZO schvaluje OZV è. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù v upraveném znìní.

OHLÉDNUTÍ

POZVÁNKA NA ZO SOSNOVÁ...
VŠICHNI

OBÈANÉ JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI NA JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V PONDÌLÍ

30. 1. 2017 OD 18:00
NOSTI OÚ V SOSNOVÉ.

HODIN V ZASEDACÍ MÍST-

PODÌKOVÁNÍ
Rád bych touto skromnou formou podìkoval kulturní
komisi, jmenovitì paní Staòkové. Chtìl bych jí podìkovat
za všechen její volný èas, který vìnuje pøípravám,
zajišt’ování všech kulturních aktivit, a to pøedevším pro
naše dìti. Není to opravdu snadné obìtovat tolik svého
volna pro jiskøièky v oèích našich nejmenších.
Práci, kterou odvádíte, je opravdu vidìt a myslím,
že mluvím za vìtšinu pøátel, se kterými sdílím rodièovské
povinnosti tady v Sosnové.
Ještì jednou díky za Vaši práci, které si bezesporu všichni vážíme.
S úctou a pozdravem
Tomáš Brych

... letošní

ZA...

MIKULÁŠSKOU

Tentokrát na dìti èekala na sále èertova babièka. Sedìla
si pohodovì ve svém pekelném køesle... ale jak už to tak
s èerty bývá, dlouho to nevydržela. Dovádìla s dìtmi,
nechala se dokonce i vozit na
pytli... nebo sama ty malé divochy na pytli vozila. Za nebeskou
bránou Mikuláš
rozdával
hodným dìtem balíèky... vlastnì je
rozdával všem,
protože (jak øíkal) i darebáèci
se umí polepšit.
Venku
žádný
sníh nebyl, èerti
u ohnì to mohou
potvrdit, ale na
sále jsme si
s dìtmi dokonce
i
zakoulovali,
postavili zeï z ledových kostek, váleli koule na stavìní
snìhuláka, jezdili na pytlích...
...tak opìt za rok, kamarádi :)

foto a text D. Staòková
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ŠKOLA

BEZPEÈNÉ

JÍZDY

PRO

OBÈANY SOSNOVÉ
V SOBOTU 14. LEDNA 2017

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

REPREZENTAÈNÍ
OBCE SOSNOVÁ

OHLÉDNUTÍ

ZA...

BOWLING OLYMPIE
Dne 18.11. 2016 od 18:00 - 22:00 hod. patøily 4 dráhy
Bowlingu Olympie v Èeské Lípì jen sosnovským
nadšencùm. Zde jsem po dlouhé dobì vidìl soudržnost
a vzájemné povzbuzování mezi hráèi. V dobré náladì
ubìhly 4 hodiny
jako voda.
Nejlepší výkon,
kterého dosáhl
Michal Janovský,
byl ocenìn putovním pohárem,
který pro tuto
událost vytvoøil
Jakub Janeèek.
Jsem
zvìdav,
zda výkon pana
Janovského
bude pøíští podzim
pøekonán
a pohár najde
svého nového,
aè propùjèeného
majitele.
Za sportovní komisi Jan Stanìk

PLES

10. ÚNORA 2017
20:00 HODIN V KD

V PÁTEK
OD

SOSNOVÁ
Èeká Vás pestrý doprovodný program a slosovatelné
vstupenky.
K tanci a poslechu hraje ABC ÈESKÁ LÍPA

PØIPRAVUJEME...

Pøedprodej vstupenek OÚ Sosnová
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Vážení obèané, plán obecních akcí se momentálnì
pøipravuje. Zatím nemáme jistý termín - konec ledna
nebo zaèátek února naše dìti èeká maškarní ples;
Reprezentaèní ples obce bude - jak již je v tomto èísle
Sosnováèku avizováno - 10. února. V bøeznu oslavíme
Josefy zábavou. Vèas Vás budeme informovat o termínech.
ZA VŠECHNY Z KULTURNÍ KOMISE PØEJI VŠEM
POHODOVÉ VÁNOCE A HLAVNÌ... PRAVOU DO
NOVÉHO ROKU!
Daniela Staòková

