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Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

SOSNOVÉ...

PODÌKOVÁNÍ
Letošní zima si s námi opravdu zahrává. Pøívaly snìhu,
silné mrazy, ledovka….
Obec má snahu zajistit jak schùdnost chodníkù, tak prùjezdnost komunikací, ale ne vždy se to daøí k všeobecné
spokojenosti.
Bohužel práci komplikují i odstavená vozidla, která
omezují prùjezd techniky. Nejvìtší snìhové bariéry byly
již odvezeny, aby nìkteré úseky byly vùbec prùjezdné.
Posypový materiál v zásobnících je doplòován, ale bohužel došel i firmì, která ho obci dodává. Lom má
odstávku, musíte poèkat.
Náhradní øešení - sùl, ale ta nièí zámkovou dlažbu a je
úèinná do -5C. O tom jak škodí našim ètyønohým mazlíèkùm radìji nebudeme diskutovat.
Každý veèer pøi sledování zpravodajství zjišt’uji, že problém s údržbou má vìtšina mìst a obcí a naše obec není
výjimkou.
Nechci to brát jako omluvu nebo výmluvu, ale je
jednoduché øíci "udìlejte nìco s tou ledovkou", ale
konkrétní øešení už nikdo nedodá.

Chtìla bych touto cestou podìkovat všem, kteøí neváhají pomoci s údržbou chodníkù nebo komunikací v obci
a udržují alespoò okolí svého domu.
Moc si jejich pomoci vážím.
Ještì bych ráda podìkovala p. Svobodovi ml. za
udržování ledové plochy na naší požární nádrži, která tak
slouží jako kluzištì nejen pro místní mládež.
J. Halasníková

CENA VODY 2017
Od 1. ledna 2017 zaplatí odbìratelé vodného a stoèného
na území, které je v pùsobnosti Severoèeské vodárenské
spoleènosti a.s., èástku ve výši 85,48 Kè/m3 bez DPH,
z toho vodné 43,46 Kè/m3 a stoèné 42,02 Kè/m3
(uvádìno bez DPH), tj. 98,30 Kè/m3 vèetnì DPH.

UPOZORNÌNÍ
Žádáme obèany, aby omezili parkování na veøejných
komunikacích v dobì provádìní zimní údržby.

POPLATKY 2017
- svoz komunálního odpadu
(popelnice)
350,- /osobu
- pes
50,a za každého dalšího 75,-

POZVÁNKA NA ZO
SOSNOVÁ...
VŠICHNI

OBÈANÉ

JSOU

SRDEÈNÌ ZVÁNI NA JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ

SE

KONÁ

27. 2. 2017
V ZASEDACÍ
V

V

PONDÌLÍ

18:00 H.
MÍSTNOSTI OÚ
OD

SOSNOVÉ.
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KÁCENÍ

LIP

V obci Sosnová došlo k pokácení dvou lip u bývalé
hospody Na Rùžku. Bohužel stromy nebyly v dobré
kondici - byly napadené houbou a obsahovaly velké
praskliny a dutiny, kam zatékala voda a hrozilo, že dojde
k prasknutí nebo rozlomení stromu a tím k ohrožení
bezpeènosti nejen chodcù, ale i projíždìjících.
Stromy byly nevhodnì vysazeny v blízkosti chodníku
a pomìrnì frekventované komunikace a i proto obecní
úøad vydal povolení k odstranìní stromù. Stromy byly
odstranìny odbornou firmou, která s obcí øešila stav
veškerých stromù v parku u telefonní budky,
u Kamenného domu a na pøíjezdu do obce.
Je mi líto každého stromu, který musí být odstranìn, ale
vìøte, že bezpeènost obèanù obce je také dùležitá.
Urèitì dojde k vysazení stromù nových, ale na vhodnìjším místì, kde nebudou nikoho ohrožovat a budou
mít prostor k úspìšnému rùstu.
Bohužel tyto stromy nejsou jediné problematické a právì
nyní obec øeší lípy v zahradì mateøské školy, kde již
došlo k provzdušnìní korun stromù, ale vìtve padají
dál…
foto a text
J. Halasníková
staroska obce

PRAVIDELNÁ ODPOLEDNÍ
SETKÁNÍ OD 14 DO 18TI HODIN
22. ÚNOR - MASOPUSTNÍ - legrace prodlužuje život

SCHÙZKA KLUBU DÍVEK A žEN
V SOSNOVÉ
v klubovnì na høišti, 13. bøezna od 18:00 hodin.
Vlaïka Jeøalová

INFORMACE K NOVÉ
FINANÈNÍ SPRÁVY

SLUžBÌ

- ZASÍLÁNÍ ÚDAJÙ PRO PLACENÍ DANÌ Z NEMOVITÝCH
VÌCÍ E-MAILEM.
Tuto službu lze využít od zdaòovacího období roku 2017
a žádost musí být doruèena finanènímu úøadu, u kterého
je vlastník nemovitých vìcí poplatníkem, do 15. bøezna
2017.
Proè?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude vèas doruèena
složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení danì z nemovitých
vìcí u sebe ve své e-mailové schránce, at’ jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daò z nemovitých vìcí,
správce danì Vám zašle upozornìní na e-mail.
Budete moci zaplatit daò z nemovitých vìcí pomocí
QR kódu v pohodlí Vašeho domova.
Kdo mùže tuto službu využít?
Poplatník danì z nemovitých vìcí, který nemá zøízenu
službu placení danì prostøednictvím SIPO.
Poplatník danì z nemovitých vìcí - právnická osoba,
která nemá zøízenu datovou schránku.
Jak na to?
1. Vyplníte
Žádost ve vìci zasílání údajù pro placení danì
z nemovitých vìcí e-mailem. Formuláø najdete na
podatelnách finanèních úøadù nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou daòové tiskopisy.

DÍLNIÈKY V SOSNOVÉ
V

NEDÌLI

19. 3. 2017

Vás zveme na sál KD v Sosnové, kde se uskuteèní
oblíbené TVOØIVÉ DÍLNIÈKY pro veøejnost. Stejnì jako
v minulosti od 10:00 do 17:00 hodin.
Vstup zdarma
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2. Tuto žádost doruèíte finanènímu úøadu, u kterého jste
poplatníkem danì z nemovitých vìcí.
Pøihlášení k zasílání údajù pro placení danì
z nemovitých vìcí na e-mail na zdaòovací období roku
2017 je možné do 15. bøezna 2017. Poplatníkùm, pøihlášeným k zasílání údajù pro placení danì z nemovitých
vìcí e-mailem, nebude zaslána složenka.
info OÚ Sosnová

U S N E S E N Í È. 23 / 2017 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
30. 1. 2017 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
23/A ZO schvaluje program jednání dle navržené zmìny.
23/B ZO v souladu s § 72 s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích stanoví mìsíèní odmìny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolnìným èlenùm ZO s úèinností od 1.2. 2017 takto:
Místostarosta
13.692,--Kè
Èlen rady obce
1.442,--Kè
Pøedseda výboru nebo komise
1.176,--Kè
Èlen ZO bez dalších funkcí
511,--Kè
23/C ZO schvaluje Bc. Jana Galla do funkce pøedsedy kontrolního výboru od 1.2. 2017. Ostatní èlenové (p. Staòková,
Ing. Milde) zùstávají beze zmìny.

OHLÉDNUTÍ

VÁNOÈNÍ

ZA...

NADÍLKA VE ŠKOLCE

Na konci listopadu se rozsvítil krásný, vánoèní strom
u kulturního domu a rozzáøil oèi nás všech. Odstartoval
se adventní èas a pøípravy na nejkrásnìjší svátky v roce
- Vánoce.
Ani naše dìti ze školky nelenily. Upekly perníèky, nazdobily stromeèek, vyrobily si èelenky s hvìzdièkou, aby je
Ježíšek nepøehlédl. A co myslíte, jak to dopadlo?
Pozvali jsme naše nejbližší na vánoèní posezení. Milé
maminky nám napekly do školky cukroví. Dìti se
nemohly doèkat odpoledne, protože vìøily, že na nì
Ježíšek ve školce nezapomene. Pro potìšení srdcí
všech se dìti pøedvedly s malým pásmem a najednou… Svìtla zhasla, zvoneèek zacinkal, oèka všech
se rozzáøila. Ježíšek opravdu pøišel. Tìch dáreèkù co
dìtem nadìlil. A co bylo dál? To už znáte. Rozbalování
a trhání papíru, radostné pokøikování a spokojené
úsmìvy dìtí. A o tom Vánoce pøece jsou.
Veselá Eva
uèitelka MŠ v Sosnové
foto archiv MŠ v Sosnové

INFO

Z KNIHOVNY...

NOVÉ

KNIHY
Jakoubková Alena - Kdo jinému jámu kopá…sám do
manželství padá
James Peter - Stopy smrti
Ludvíková Jitka - Devìt let natvrdo
Keleová-Vasilková Táòa - Nikdy
Roberts Nora - Odchody a návraty
Pravidla lásky
Martin-Lugand Agnes - Št’astní lidé mají št’astný život
Gregorová Marie A. - Høíšníci
Taylor Patrik - Doktore, to se teda povedlo!
Weisberger Lauren - Bez pravidel
Valpi Fiona - Vánoce po francouzku
Tùmová Anna - Miluju tì jak svý boty
Harasimová Markéta - Mrazivé hry
Bouèková Tereza - Život je nádherný
p. Bendová

JAKÉ

TO BYLO NA TURNAJI VE

STOLNÍM TENISE
V prosinci 2016 se uskuteènil na sále KD v Sosnové již
tradièní turnaj ve stolním tenise.
V 9:00 hodin ráno pøišlo na sál KD jedenáct sportovních
nadšencù, kteøí si chtìli nejenom zasportovat, ale také si
odpoèinout od pøedvánoèního shonu. Po celý turnaj
panovala dobrá nálada, kterou nemohla pokazit ani
prohra se šampiónem turnaje Janem Rùžièkou. Pro
neúèast nebyla postavena kategorie "ženy" a "dìti", proto
se všechny ceny rozdaly mezi vítìze.
1. místo Jan Rùžièka
2. místo Martin Charvát
3. místo Luboš Volek. Dále se v poøadí umístil Martin
Hnízdil, Filip Klestil, Petr Paulus, Martin Vršan, Jan
Stanìk, Martin Zejmon, Jan Gallo a Martin Halasník.
Všem závodníkùm dìkuji za úèast.
Za sportovní komisi Jan Stanìk
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ŠKOLA SMYKU

V sobotu 14.1. 2017 probìhl na autodromu v Sosnové již
9. roèník školy bezpeèné jízdy organizovaný pro obèany
Sosnové, který ve spolupráci s vedením autodromu
a vedením obce pøipravil spolek Motor Sport Sosnová.
Tentokrát nám poèasí pøálo a kromì kluzných ploch se
dalo trénovat i na zasnìženém povrchu autodromu. Po
teorii bezpeèné jízdy, kterou pøednášel zkušený instruktor Miroslav Klásek, který se na autodromu profesionálnì
vìnuje mimo jiné tréninku øidièù z øad policistù,
bezpeènostních ochranek, ale také šoférùm, kteøí potøebují umazat trestné body, pøišly na øadu praktické dovednosti na dráze. Vyhýbací manévr na kluzné ploše,
nedotáèivý a pøetáèivý smyk v zatáèce. V závìru akce
byli ti úèastníci, kteøí projevili zájem, svezeni v závodních
vozech.
Tìšíme se na další školu bezpeèné jízdy a dìkujeme
vedení obce, vedení autodromu v Sosnové zastoupenému panem Dušánkem a všem instruktorùm za vstøícnost
pøi poøádání této akce. A vìøíme, že akce pomohla úèastníkùm zjistit, jak se chovají jejich vozy v kritické situaci.
A pokud to pomùže pøi øešení neèekané události
v provozu, pak byl její smysl naplnìn.
Za fotografie z akce dìkujeme panu Václavu Soukupovi,
jsou ke shlédnutí na webových stránkách obce.
Za Motor Sport Sosnová
Jaromír Antoš

SPORTOVNÍ AKCE
PRO ROK 2017

PLÁNOVANÉ

Akce organizované sportovní komisí obce Sosnová
kvìten: orientaèní rodinný bìh
èerven: akce "Plouènice" - Plouènice lodí z Brenné
do Èeské Lípy - Žíznikov (Keram)
Kolobìžkiáda
èervenec: sportovní odpoledne - Dìtská olympiáda l
srpen: sportovní odpoledne - Dìtská olympiáda ll
záøí: Rybáøské závody
Sosnovský bìhoun
(druhý roèník bìžeckého závodu)
øíjen: veèerní bojovka… nejen
pro dìti
listopad: bowlingový turnaj
(druhý roèník)
prosinec: turnaj ve stolním tenise
Stanìk Jan
sportovní komise
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