øíjen 2016

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

VÝSLEDKY VOLEB

SVOZ

DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
LIBERECKÉHO

V SOBOTU 5.11. 2016
od 10.00 -10.30 stanovištì u høištì
od 10.30 -11.00 stanovištì u bytovek (viadukt).

2016

konané ve dnech 7.øíjna - 8.øíjna 2016
okrsku è. 1 Sosnová
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hlasy

ODS
Budoucnost pro Liberecký kraj
ÈSSD
ANO 2011
TOP 09
KSÈM
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Svobodní a Soukromníci
Zmìna pro Liberecký kraj
DSSS - Imigranty a islám v ÈR nechceme!
Koalice Svoboda a pøímá demokracie-TO(SPD)
Èeská pirátská strana
Starostové pro Liberecký kraj

19
7
20
37
7
13
6
5
10
2
a SPO
12
7
82

Poèet osob zapsaných do stálého výpisu seznamu
volièù
581
Poèet volièù, kteøí se k hlasování dostavili
230
Procento úèasti
39,5 %
info OÚ Sosnová

ZMÌNA LETNÍHO

NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

Do nebezpeèného odpadu patøí:
barvy, laky, rozpouštìdla, motorové
oleje, obaly od tìchto látek, pneumatiky, filtry, olovìné akumulátory,
lednièky apod. Tento odpad
v žádném pøípadì nepatøí do kontejnerù na velkoobjemný odpad!

SVOZ VELKOOBJEMNÉHO ODPADU KONTEJNERY

V NEDÌLI

6.11. 2016

Kontejnery budou pøistaveny v dobì od 8.00 - 17.00
hod. na tìchto stanovištích:
náves, høištì, bytovky è.p. 85 a 86, viadukt, Lesná,
Ramš, parkovištì u telefonní budky.
Do kontejnerù v žádném pøípadì nepatøí: stavební sut’,
pneumatiky, chemikálie, bioodpad. Žádám obèany
o dodržování tohoto naøízení.
Toto opatøení je vyvoláno neúmìrnì vysokými náklady
na likvidaci odpadu pøi kontejnerovém svozu.
Pøipomínám, že na uložení tohoto druhu odpadu je
obèanùm k dispozici sbìrný dvùr, který obèané mohou
využívat celoroènì.
Halasníková Jindøiška
starostka obce

ÈASU NA

ZIMNÍ
K pøechodu na ZIMNÍ ÈAS dojde ze soboty
30. øíjna na nedìli
31. øíjna 2016.
Ve 3:00 hod.
ráno si
posuneme
hodinky na 2:00 h.

KÁCENÍ

DØEVIN ROSTOUCÍCH MIMO

LES
Kolem kácení stromù panuje dost nejasností.
Nejrozšíøenìjší je pøedstava, že na své zahradì si mohu
porazit cokoliv. Omyl! Každý, kdo chce takové zmìny
provést, se musí øídit zákonem è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny.
Žádost o povolení ke kácení stromù podává vlastník
pozemku, pøípadnì nájemce se souhlasem vlastníka
pokraèování na str. 2
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pokraèování ze str. 1
pozemku, kde døeviny rostou. Písemná žádost se podává
na obecní úøad v Sosnové. Povolení se vztahuje na
døeviny o obvodu kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad
zemí. Pro ovocné døeviny není nutné o povolení žádat.
Doklady k žádosti musí obsahovat:
1. jméno a adresu žadatele;
2. doklad o vlastnictví pozemku;
3. specifikaci døevin (poèet a druh), pøi vìtším poètu
døevin i situaèní plánek
4. udání obvodu kmene stromù ve výšce sto tøicet centimetrù nad zemí
5. zdùvodnìní žádosti
Pøíslušný formuláø je k dispozici na úøadì, pøípadnì
žádost sepište svými slovy. Do devadesáti dnù musíte
dostat vyrozumìní, po jehož doruèení vám bìží patnáctidenní lhùta pro pøípadné odvolání.
Písemnou žádost ke kácení stromù nemusíte podávat,
pokud je jejich odstranìní nutné z dùvodù pìstebních èi
zdravotních. To samé platí pro stromy mimo les, jestliže
obvod jejich kmene ve výšce sto tøicet centimetrù nad
zemí nepøesáhne osmdesát centimetrù.
Budete-li kácet vzrostlé keøové porosty do plochy ètyøicet
metrù ètvereèních, staèí stejnì jako ve výše uvedených
pøípadech pouze písemné oznámení na úøad pøíslušející
k lokalitì, kde døeviny rostou, a to nejménì patnáct dnù
pøedem.
Máte-li na svém pozemku vzácné stromy nebo døeviny
krajinotvorné (zajímavý vzhled, rùst), o kterých soudíte,
že jsou pøestárlé a nemocné, pøiložte k žádosti dendrologický posudek. Ten vám vyhotoví i specializované firmy
zabývající se kácením stromù.
Sankce za nedodržení zákona èekají každého, kdo se
chce oznamovací povinnosti vyhnout. Podle § 87 a 88
zákona è. 114/92 Sb. o ochranì pøírody a krajiny mùže
být fyzické osobì udìlena pokuta až dvacet tisíc za jednu
døevinu a sto tisíc korun za skupinu døevin rostoucích
mimo les. Fyzické a právnické osobì hrozí za pokácení
døeviny mimo les pøi výkonu podnikatelské èinnosti
sankce až jeden milion korun.
informace OÚ Sosnová

INFO OÚ
OBECNÌ
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ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA È.

1/2016,

NOÈNÍHO KLIDU
Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém zasedání dne
27. èervna 2016 usnesením è. 18/2016/B usneslo vydat
na základì ustanovení § 47 odst. 3 zákona è. 200/1990
Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku
(dále jen "vyhláška"):
Èl. 1 - Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje výjimeèné pøípady, pøi nichž je
doba noèního klidu vymezena dobou kratší. Doba
noèního klidu je vymezena zvláštním právním pøedpisem
(Podle § 47 zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve
znìní pozdìjších pøedpisù "Dobou noèního klidu se
rozumí doba od 22. do 6. hodiny.").
Èl. 2 - Stanovení kratší doby noèního klidu
Stanovují se výjimeèné pøípady, pøi nichž je doba
noèního klidu stanovena dobou kratší:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba
noèního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00
hodin,
b) v noci z 30. dubna na 1. kvìtna každého roku je doba
noèního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00
hodin,
c) v dobì konání veøejnosti pøístupných obecních
slavností (Pojmem "obecní slavnosti" se pro úèely této
vyhlášky rozumí slavnosti bez ohledu na osobu poøadatele) je doba noèního klidu vymezena od 02:00 do
06:00 hodin.
Èl. 3 - Závìreèná ustanovení
(1) Zrušuje se Obecnì závazná vyhláška è. 3/2015,
o stanovení kratší doby noèního klidu, ze dne 5. øíjna
2015.
(2) Tato vyhláška nabývá úèinnosti 1. øíjna 2016.
Michal Janovský
místostarosta
Jindøiška Halasníková
starostka

ÈÍSLA

DÙLEžITÁ

SPORTIFY, sportification agency
Sport Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

SOSNOVÉ...

O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY

PODÌKOVÁNÍ
Jsme rádi, že jsme u Vás a u obce Sosnová nalezli
porozumìní, smysl pro souèinnost, bez které by tìžko
mohla naše sportovní událost roku být tak úspìšná.
Tìšíme se ze zájmu veøejnosti, partnerù i dobrovolníkù.
Položili jsme spoleènì základní kámen k nové tradici.
Vìøíme, že další roèníky a budoucnost celého podniku
získá na popularitì a bude vyhledávaným bìžeckým
závodem.
Dìkujeme za skvìlou spolupráci a tìšíme se na pøíští
roèník City Cross Runu v Èeské Lípì a Sosnové.

V

487 520 874
OÚ v Sosnové
Starosta obce
724 179 753
Místostarosta
606 460 442
Info linka SÈVK
840 111 111
Info linka ÈEZ
840 840 840
Havárie SÈVK
840 111 111
Poruchy ÈEZ
840 850 860
Policie ÈR Èeská Lípa 974 471 760

U S N E S E N Í È. 20 / 2016 Z MIMOØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO
DNE 26.9. 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
20/A
20/B
20/C
20/D

ZO
ZO
ZO
ZO

schvaluje
schvaluje
schvaluje
schvaluje

doplnìní bodu 3) Rozpoètové opatøení è. 2/2016
program jednání dle navržených zmìn
odložení pøijetí daru od Ing. Pátry na øíjnové zasedání ZO.
Rozpoètové opatøení è. 2/2016.

POZVÁNKA NA ZO SOSNOVÁ...
VŠICHNI

OBÈANÉ JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI NA JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V PONDÌLÍ

31. 10. 2016 OD 18:00
NOSTI OÚ V SOSNOVÉ.

HODIN V ZASEDACÍ MÍST-

SETKÁNÍ KLUBU

DÍVEK A žEN V SOSNOVÉ 2016
Vždy od 18:00 hodin v klubovnì na høišti
14. listopadu, 12. prosince
V. Jeøalová

KONTROLA

paliva. Souèástí revize by mìlo být i seøízení kotle, což
mùže v øadì pøípadù zvýšit úèinnost zaøízení. Revize
budou povinné jednou za dva roky.
Jindøiška Halasníková
starostka obce Sosnová

A REVIZE KOTLE NA

TUHÁ PALIVA
Novela zákona o ochranì ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálnì zmìnila podmínky provozování
domácích kotlù na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlù se musí pøipravit na
výdaje spojené s revizemi stávajících zaøízení. Mnoho
domácností si navíc bude muset do roku 2022 poøídit
kotel úplnì nový. Zákon o ochranì ovzduší se vztahuje
na otopná zaøízení s výkonem od 10 do 300 kW
a teplovodním okruhem, tedy na vìtšinu kotlù na tuhá
paliva v èeských domácnostech. Norma ÈSN EN 303-5
kotle na tuhá paliva rozdìlují do tzv. emisních tøíd,
pøièemž toto rozdìlení funguje na základì emisí a úèinnosti. Vìtšina souèasných kotlù na tuhá paliva splòuje
podmínky pouze první a druhé emisní tøídy. Právì tato
zaøízení bude nutné bìhem pøíštích deseti let nahradit.
Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle tøetí
emisní tøídy. Tìch je ale na souèasném trhu zatím menšina. V praxi požadavky tøetí emisní tøídy splòují hlavnì
peletové a zplynovací kotle, objevují se však i klasické
kotle na døevo èi uhlí, které již této tøídì vyhovují také.
Lidé se musí pøipravit na to, že budou mít od 1. 1.
2017 povinnost na základì požadavku obecního
úøadu s rozšíøenou pùsobností pøedložit revizi kotle.
Zde bude mimo jiné oznaèena emisní tøída kotle. Pokud
ji nepøedloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun.
První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí zmìnu
v tom, že revize jsou povinné novì i pro kotle na tuhá

RADY PRO

SENIORY

1. Jak se chovat bezpeènì doma
Nikdy neotevírejte automaticky dveøe, nevíte-li, kdo je za
nimi. Do bytu vpust’te pouze ty, které dobøe znáte nebo
se vám dùvìryhodnì prokáží a sdìlí vám, proè pøichází.
I na první pohled sympatický èlovìk nemusí mít vždy
dobré úmysly. Pokud vás nìkdo oslovuje jménem, ještì
to neznamená, že vás zná. Mohl si to pøeèíst napø. na
štítku na dveøích. Cizí lidi nikdy nevpouštìjte do bytu!
Na dveøích je vhodné uvádìt jmenovku v množném èísle
(Novákovi) nebo mužského rodu, zvláštì v pøípadì,
že v bytì žije sama žena.
Buïte opatrní, nevìøte každému, kdo vás za dveømi
požádá o pomoc, napø. o možnost si zatelefonovat,
pomoc pøi nevolnosti èi pøedání zásilky pro vašeho
souseda. Situaci mùžete øešit, aniž byste otevírali dveøe.
Pomoc zprostøedkujete napø. zavoláním sanitky apod.
Mìjte dùležitá telefonní èísla poblíž vašeho telefonu
nebo na dobøe viditelném místì.
Zamykejte hlavní vchodové dveøe. Pokud bydlíte
v pøízemním bytì nebo rodinném domku, nezapomínejte
zavírat okna, a to i pøípadì, že jdete jen nakoupit.
Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete tøeba jen k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.
Udržujte dobré a pøátelské vztahy se svými sousedy.
Požádejte je o jejich telefonní èíslo, protože v pøípadì
potøeby mùže být jejich pomoc rychlejší.
Èekáte-li pøíchod cizího èlovìka, napø. osobu reagující
na váš inzerát, požádejte nìkoho z blízkých nebo pøátel,
aby byl s vámi doma.
Zdržujete-li se vìtšinou doma a jen obèas jdete nìkam
na návštìvu, zavolejte to svým blízkým, aby vás
nehledali.
Nebuïte dùvìøiví ani k rùzným podomním prodejcùm, kteøí nabízejí zdánlivì levné zboží nebo služby!
Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš
strach o sebe nìjak nepøimìøený, promluvte si o nìm
s nìkým blízkým. Vyhýbejte se ètení zpráv z èerné kroniky, sledování drastických a nepøíjemných scén v televizi nebo rozhovorùm na téma "komu se co stalo".
Informace Policie ÈR
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ
DRUžSTEV 2016

SMÍŠENÝCH

BÌžECKÝ

Druhou sobotu v záøí se konal již tradièní volejbalový turnaj smíšených družstev pod záštitou OÚ Sosnová.
Turnaje se zúèastnilo 5 družstev, domácí Pyramida
postavila dvì. Všichni úèastníci velice kladnì hodnotili
perfektní zázemí fotbalových kabin, èisté sociální
zaøízení, upravené okolí a výbornì fungující bufet s pitím
a jídlem. Jedinou vadou na kráse je nízko zavìšená
sít’ nad høištìm, která hru znaènì ovlivòuje. Hrálo se systémem každý s každým a koneèné poøadí bylo:
1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
místo

VK Pyramida Sosnová "A"
Parodie
Prùmka
Vrabèáci
VK Pyramida Sosnová "B"

Za svoje výkony obdrželi všichni vìcné ceny, poèasí bylo
výborné a všichni se mùžeme tìšit na pøíští roèník.
Jindøich Pašek
pøedseda Pyramida Sosnová

SVATOMARTINSKÁ
11. LISTOPADU 2016
NA SÁLE KD V SOSNOVÉ.

V PÁTEK

ZÁBAVA
OD

BÌHOUN

SOSNOVÉ SE
KONÁ DNE 22.10. 2016 OD 09:00 HOD. na
místì poøádaných obecních akcí u veterinární kliniky.
REGISTRACE NA MÍSTÌ 8: 00 - 8:45 HOD.
ZÁVOD PRO OBÈANY

Závod nebude rozdìlen do vìkových
kategorií, jen do kategorií muži a ženy.
Závod se poøádá za bìžného silnièního
provozu, proto se každý závodník, který
se pøihlásí, øídí dopravními pøedpisy
a ruèí sám za sebe (jedná se o krátký
úsek komunikace pod pøemostìním od
veteriny smìrem k autodromu).
Trat´ bude oznaèena barevnì na
stromech, ale i fáborky. Plánované jsou
dvì délky bìžecké tratì, a to cca 10
km a 3 km. Povrch tratì je asfaltový,
lesní cesta, zpevnìná cesta. Závody se konají i za
nepøíznì poèasí. Pitný režim a sušenka pro závodníky
zajištìna. Každý závodník obdrží úèastnický list a 1-3
místo obdrží vìcné dary.
Za sportovní komisi
Jan Stanìk

20:00 H.

Hraje kapela PEGAS
Obsluhu zajišt’uje VINOTÉKA BOBULE (jako minulý rok)
Vstupenky jsou k dispozici na OÚ Sosnová v cenì
50,- Kè.
D. Staòková

PØIPRAVUJEME
22.10
23.10
4.11
11.11
13.11
18.11
27.11
4.12
10.12

Sosnovský bìh
Drakiáda
zájezd na muzikál Mefisto - již obsazeno
Svatomartinská zábava
Dílnièky
bowling
Rozsvícení stromeèku
Mikulášská
zájezd na Historicko-romantický vánoèní trh
"Zimní pohádka na Pevnosti Köngistein"
17.12 stolní tenis
18.12 Dílnièky
Kulturní a sportovní komise

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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SOSNOVSKÝ

DRAKIÁDA
23.10. 2016
15:00 HODIN.

V NEDÌLI

OD

NA LOUCE NA

RAMŠI

(CESTA BUDE

OZNAÈENA)

-

JAKO MINULÝ ROK.

SPORTOVNÍ
ZVE NA

KOMISE OBCE

SOSNOVÁ VÁS

BOWLING

18. 11. 2016
HOTELU OLYMPIA

V pátek

Za kulturní komisi
D. Staòková

OD

18:00

DO

22:00 H.

V
- ul. Bulharská, Èeská Lípa.
Jsou zde zamluvené 4 dráhy, kdy na jednu dráhu se
mùže zapsat až 8 hráèù. Zájemci se mohou nahlásit na
obecním úøadì nebo na tel. 603 140 828 - p. Stanìk.
Obec Sosnová zajišt’uje pouze hrací dráhy bowlingu.
Cestu na místo a konzumaci si hradí každý sám.
Za sportovní komisi
J. Stanìk

