èerven - èervenec 2016

OZNÁMENÍ

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

OBÈANÙM...

REKONSTRUKCE

VODOVODU

souèasnost

V

DOBÌ LETNÍCH PRÁZDNIN, KDY DOCHÁZÍ

K VYSTØÍDÁNÍ DOVOLENÉ, BUDE OBECNÍ
ÚØAD VE STØEDU OTEVØEN DO

16.

HODINY.

PONDÌLNÍ A OSTATNÍ PRACOVNÍ DOBA ZÙSTÁVAJÍ BEZE ZMÌNY.
Dìkujeme za pochopení.

SMÍŠENKA...
S lítostí oznamujeme, že Jizerské pekárny se rozhodly,
že ukonèí provoz Smíšenky v budovì Obecního úøadu.
Provoz bude ukonèen v prosinci letošního roku.
POZOR...
V okolí obce se pohybují rùzní " nepøizpùsobiví" obèané,
kteøí jsou èasto pod vlivem alkoholu. Pokud zaznamenáte jakékoliv chování, které bude nad rámec obecních vyhlášek nebo zákona, volejte Policii ÈR na èísle
158 nebo 974 471 760.
STARÉ FOTOGRAFIE ZE SOSNOVÉ...
Prosíme o pomoc pøi dotváøení knihy o historii Sosnové.
Pokud máte doma nìjaké staré fotografie, rádi je na OÚ
ofotíme a do knihy doplníme.
J. Halasníková

SPORTOVNÍ
ANEB

LÉTO V

NEDÌLE:

ODPOLEDNE

SOSNOVÉ

17.7. A 7.8.

Milé dìti,
sportovní komise obce
Sosnová si pro Vás pøipravila sportovní
odpoledne, pøi kterém se na pár hodin
promìníme v atlety a siláky. Mùžete se
tìšit tøeba i na lukostøelbu nebo fotbálek. Pobìžíte 50 a 100 m, pro vytrvalce vytvoøíme i delší trasu, budete
skákat z místa i z rozebìhu, házet do
dálky i na cíl.
Pitný režim zajištìn. Nejlepší výkony
budou ohodnoceny malou dobrotou.
Nezapomeòte na sportovní obleèení
a pokrývku hlavy.
J. Stanìk, sportovní komise
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OBJÍZDNÉ

TRASY

AUTOBUSOVÉ

DOPRAVY
Z dùvodu rekonstrukce železnièních mostù v Èeské Lípì
- pøemostìní ulice Mánesova - a nemožnosti využití standardní objízdné trasy kvùli nízké prùjezdné výšce pod
sousedním mostem v ulici Dubická je nutné v období od
pondìlí 4. 7. do pondìlí 25. 7. 2016 (pøedpokládaný termín) pøikroèit v linkové autobusové dopravì u spojù
vedených do/pøes prùmyslovou zónu v Èeské LípìDubici k následujícím opatøením:
Vìtšina spojù pojede objízdnou trasou pøes lokalitu
Obecní les (tzn. pøíjezd k podnikùm Varta, Bombardier aj.
bude z opaèné strany). Vybrané spoje však z dùvodu
krátkých obratù a turnusové provázanosti s dalšími spoji
budou muset být ukonèeny na autobusovém nádraží,
cestující do prùmyslové zóny zde budou muset
pøestoupit na autobusy jiných linek, pøípadnì použít
MHD. U nìkterých spojù tím také dojde k posunu èasové
polohy o nejvýše 10 minut.
Pøehled všech dotèených spojù je uveden v tabulce
v pøíloze - www.sosnova.org.
Výlukové jízdní øády by mìly být nejpozdìji v pátek 1.7.
k dispozici na www.idos.cz.
Obdobná opatøení se dále pøedpokládají ve dnech
10. a 11. 8. 2016; 14. 9. - 17. 9. a 10. 10. 2016 (o konkrétním øešení pro záøíový a øíjnový termín ještì bude jednáno).
Jan Roženský
KORID LK, spol. s r. o.
Koordinátor veøejné dopravy Libereckého kraje

VÍTÁNÍ

OBÈÁNKÙ

2016

Letos jsme nové obèánky pøivítali v sobotu 25. 6. na sále
KD v Sosnové.
Paní starostka Elenku Kleinerovou, Jiøíka Nevosáda,
Elišku Høíbalovou, Matìje Sakmana, Anièku a Marušku
Abrahámových, Tadeáška Kouklíka a Tadeáška Beka
pøivítala v Sosnové. Dìtem a jejich rodinám popøála
hodnì štìstí, zdraví a úspìchù na jejich cestì životem.

foto Daniela
Staòková
OÚ Sosnová
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U S N E S E N Í È. 18 / 2016 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
27. 6. 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
18/A ZO schvaluje program jednání.
18/B ZO schvaluje OZV è.1/2016, o stanovení kratší doby noèního klidu.
18/C ZO schvaluje uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene (služebnosti) pro ÈEZ Distribuce k p.p.è. 143/1,
k.ú. Sosnová u Èeské Lípy

N ÁMOØNÍCI ,
VŠICHNI

Pøijelo k nám totiž "sférické kino", které nám na zahradì
školky promítlo panoramatický film.

NA

PALUBU!
... ozývalo se v pátek 24. 6. 2016 v podveèer ze zahrady
mateøské školy. Ano, bylo tu opìt louèení se školkou
a pasování "školáèkù". Letos na téma "Námoøníci". Malí
námoøníci spolu s plavèíky a kapitánem napochodovali
pøed publikum a "plavba" mohla zaèít. Plavili jsme se po
Africe, zpívali námoønické písnièky a nechybìlo ani
cvièení.

A potom? Hladoví jsme se vrhli na opékání buøtíkù,
a když sluníèko zavøelo oèi, vydali jsme se jako každý rok
za pokladem a pozdravit skøítky do "èerného lesa".
Dìkuji rodièùm za celoroèní spolupráci, paní starostce za
pøedání dárkù pro "pasované školáèky" a za celou
posádku mateøské školy Vám pøeji klidnou dovolenou,
hodnì sluníèka a v záøí nashledanou.

Pasováním devíti "školáèkù" zábava teprve zaèala.
Námoønický bál zval k tanci nejen dìti, ale i dospìlé.
A že to námoøníci nemají lehké, to jsme poznali pøi
èištìní moøe, lovení perel, krmení žraloka a házení
kroužkù na chobotnici. Když jsme splnili všechny úkoly
lodního kapitána, pøišlo kouzlo. Promìnili jsme se
v potápìèe a ocitli se na dnì moøe u korálového útesu.

11. 7. 2016 DO 21. 8.
2016 JE ŠKOLKA UZAVØENA, MÁME
PRÁZDNINY.
V DOBÌ OD

Bc. Jana KØÍŽOVÁ
øeditelka mateøské školy
foto archiv MŠ Sosnová
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OHLÉDNUTÍ
DÌTSKÝM

ZA...

DNEM V

SOSNOVÉ 2016

Pìkné odpoledne a rekordní úèast dìtí na Kolobìžkyádì
- také zásluhou spojení dvou akcí pro dìti dohromady.
Tak by se dala jednoduše popsat oslava Dne dìtí
v Sosnové. Témìø devadesátka dìtí rozezvuèila naše
vzornì posekané fotbalové høištì. Jak jsme slíbili, nechybìl skákací hrad, soutìže, hasièi, projížïka na koni, ani
prezentace policejní výstroje a výzbroje. Kolobìžkyáda,
poøádaná letos na provizorní trase, se pyšnila skuteèným
sportovním nadšením. Ve tøech kategoriích tu spolu
zavodili holky i kluci. Medaile nejmladší kategorie patøily
klukùm, støední kategorie dìvèatùm a tøi nejvyšší
stupínky nejstarší kategorie obsadili opìt kluci. Nesmím
opomenout “chutný boj koláèožroutù”.
Tímto zde musím podìkovat Honzovi Dvoøákovi za malinovku. Vypil se jí padesátilitrový sud.
Také velký dík všem, kdo nám s pøípravou a realizací
celé akce pomáhali.
za kulturní komisi Daniela Staòková
foto p. Matula
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NA ZÁØÍ...

RYBÁØSKÉ ZÁVODY

LITOMÌØICKÉ

VINOBRANÍ

17.9.

