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Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

INFO OÚ

V

DÙLEžITÉ

TERMÍN

SOSNOVÉ...

SNÌMOVNY
UPOZORNÌNÍ

TOPOLÙ

Na pøíjezdu do obce od Èeské Lípy bude pokáceno celkem šest vzrostlých topolù. Stromy jsou pøestárlé
a dochází k opadávání vìtví, které ohrožují jak chodce,
tak i pøilehlou komunikaci. Nevhodnì vysazené topoly
budou nahrazeny novou výsadbou, která nebude nikoho
ohrožovat a svým vzrùstem nezasáhne do elektrického
vedení.
J. Halasníková
foto D. Staòková

KRONIKA

2017

Volby do poslanecké snìmovny parlamentu ÈR 2017

Množí se pøípady, kdy jsou místní spoluobèané navštìvováni za úèelem sepsání nových smluv na levnìjší
dodávky el. energie nebo plynu. Èasto se odvolávají na
obecní úøad, že o jejich aktivitách ví nebo si je dokonce
objednal.
Dùraznì se od takového jednání distancuji a prosím
všechny obèany, aby si peèlivì zvážili, koho si do svého
domu nebo bytu pouští.
J. Halasníková

KÁCENÍ

VOLEB DO POSLANECKÉ

V PÁTEK A SOBOTU

20. - 21.

ØÍJNA

2017.

Kdo mùže volit
Volit mùže každý svéprávný obèan Èeské republiky,
který dosáhl v dobì konání voleb vìku 18 let.
Jak se volí do poslanecké snìmovny
V pøípadì voleb do poslanecké snìmovny Parlamentu
ÈR si voliè ve volební
místnosti za zástìnou
vybere jeden hlasovací
lístek kandidujícího subjektu (strana, hnutí, koalice), který chce podpoøit.
Obálku s lístkem poté vhodí do hlasovací urny.
Parlamentní volby umožòují volièi preferovat konkrétního
kandidáta na kandidátce. Jméno kandidáta mùže
zakroužkovat. Tuto preferenci mùže voliè udìlit maximálnì ètyøem kandidátùm na pouze jednom hlasovacím
lístku. Takto zvýhodnìný kandidát mùže díky preferenèním hlasùm pøeskoèit kandidáty, kteøí jsou na kandidátní listinì pøed ním.
Kde volit
Volby probìhnou v pøedem vybraných volebních místnostech, o kterých pøíslušný obecní úøad své volièe
informuje nejpozdìji 15 dnù pøed volbami. Jedná se
o obvyklé místo, kde volby probíhají pokaždé. V pøípadì
závažného zdravotního dùvodu mùže voliè požádat
obecní úøad o hlasování mimo volební místnost.
Volební lístky
Nejpozdìji jeden den pøed zaèátkem voleb dostane
každý voliè do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku
s hlasovacími lístky. Pro každou politickou stranu, hnutí
èi koalici je jeden lístek. Hlasovací lístky si mùže voliè
vyžádat i v samotné volební místnosti.
info OÚ Sosnová

OBCE

Na obecním úøadì v Sosnové je k dispozici novì vedená
kronika obce za rok 2016. Zájemci o prohlídku se mohou
dostavit na obecní úøad v dobì úøedních hodin.
info OÚ Sosnová
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PODZIMNÍ

SVOZ NEBEZPEÈNÉHO

ODPADU V SOSNOVÉ
SOBOTA 21.10. 2017

OZNÁMENÍ

O PLÁNOVANÉM

PØERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTØINY

I. stanovištì v 10:00 hod. - u høištì
II. stanovištì v 10:30 hod. - u viaduktu

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném pøerušení
dodávky elektøiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3,
písm. c), bod 5. /týkajícím se úèastníkù trhu s elektøinou/
a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona è.
458/2000 Sb., v platném znìní, týkající se:

SVOZ

dne: 12.10. 2017 OD
v lokalitì: Sosnová

od 8:00 do 17:00 hodin.

na tìchto odbìrných místech: è.p.:/è.orient.:
è.p.:/è.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 35, 36, 49, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 76, 83,
84, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 105, 106,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 134, 137,
138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 166, 167, 169, 170, 177, 178, 180, 186,
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 212,
215, 217, 220, 225, 228

od 10:00 do 11:00 hodin.

VELKOKAPACITNÍHO ODPADU
NEDÌLE 22.10. 2017

Pøistavení 7 ks kontejnerù - stanovištì: náves,
fotbalové høištì, bytovky, viadukt, veterina, Lesná, Ramš.

CITY CROSS RUN@ WALK ÈESKÁ
LÍPA 2017
City Cross Run & Walk Èeská Lípa je zážitkový bìh pøes
mìsto, pøesto pøírodou. Atraktivní trasa povede historickým centrem mìsta Èeská Lípa a pøírodními lokalitami
v okolí.
Kdy? V SOBOTU 30. 9. 2017
Trasy: 16 km, 7 km, štafety
V cíli èeká pozávodní program a mini food festival.
Souèástí akce je také turistický pochod.
Více informací na www.citycrossrun.cz

Vzhledem k tomu, že v Sosnové u tenisového kurtu
bude stanovištì k pøedávání štafety, je nutné
v èasovém rozmezí od 12.00 hod. do 14.00 hod. dbát
zvýšené opatrnosti pøi prùjezdu daným úsekem
obce.
Provoz na prùtahu obcí by mìl být øízen Policií ÈR, aby
nedošlo k ohrožení úèastníkù závodu.
Dìkuji všem za vstøícné a bezpeèné chování na komunikaci.
J. Halasníková

Na OÚ Sosnová jsou
stále k dispozici vstupenky na muzikál

Èas rùží.

Zájezd
autobusem ze Sosnové je pøipraven na
pátek 3. 11. 2017.
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07:30

DO

15:00

HOD.

Èasový rozsah pøerušení dodávky elektøiny je stanoven
pouze na nezbytnì nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní pøed plánovaným
pøerušením dodávek elektøiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce
Odstávky a následnì také rozmístìny v dotèených
lokalitách formou oznámení.
ÈEZ Distribuce,a.s.
Teplická 874/8
405 49 Dìèín IV

INFO
NOVÉ

Z KNIHOVNY...

KNIHY

Appleyard Meredith - Naše paní doktorka
Way Margaret - Prokletý ráj
Patterson James - Patnáctý skandál
Higgins - Clark Mary - Melodie stále zní
Howard Linda - Co pøede mnou tajíš?
James Julie - Cosi o tobì
Walden Laura - Znamení osudu
French Dawn - Rosiina metoda
Seethaler Robert - Celý život
Militká Hana - Vražedný lov

KROUžEK

Naïa Bendová

TENISU

Ukonèuje tréninky z dùvodu zimní pøestávky.
info OÚ Sosnová

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
DRUžSTEV 2017

POZVÁNKA NA ZO...

SMÍŠENÝCH

Pozvánka na øádné zasedání zastupitelstva obce
konané 25.9. 2017 od 18.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úøadu v Sosnové
Program:
1. Smlouva o zøízení vìcného bøemene - služebnosti
k p.p.è. 227, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy pro Liberecký
kraj.
2. Smlouva o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene - služebnosti k p.p.è. 580/1, k.ú. Sosnová
u Èeské Lípy pro p. Mareše.
3. Smlouva o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene - služebnosti k p.p.è. 566, k.ú. Sosnová
u Èeské Lípy pro ÈEZ Distibuce.
4. Rozpoètové opatøení è. 4/2017.
5. OZV è. 1/2017 o stanovení místního koeficientu pro
výpoèet danì z nemovitých vìcí a o zrušení Obecnì
závazné vyhlášky è. 3/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù.
6. Ukonèení Rámcové smlouvy.
7. Odprodej èásti p.p.è. 140/2, k.ú. Sosnová u Èeské
Lípy - schválení zámìru
8. Odprodej èásti p.p.è. 219, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy
- manž. Charvátovi.
9. Info z obce.
Úèast všech èlenù ZO je nutná !!!
Srdeènì jsou zváni i obèané, kteøí mají zájem o projednávaný program.
J. Halasníková
starostka obce

V sobotu 2. záøí 2017 poøádal VK Pyramida Sosnová za
podpory OÚ Sosnová každoroèní volejbalový turnaj
smíšených družstev rámci Sosnovských sportovních
her, kterého se letos zúèastnilo 5 týmù. Poèasí nám
pøálo, pìkným zázemím byli potìšeni všichni hráèi vèetnì novì pøíchozích. Milá obsluha se o nás starala do
veèerních hodin a nabízela nám široký výbìr teplých
i studených jídel vèetnì zajištìní pitného režimu.
Hrací systém "každý s každým" byl urèen pøedem, díky
jeho vèasnému rozeslání všem kapitánùm byl turnaj
zahájen dle propozic. Ukonèen byl po 17. hodinì
a mohlo dojít k vyhlášení následujících výsledkù:
1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
místo

VK Èeská Kamenice (kap. Jiøí Šulc)
VK Pyramida Sosnová (kap. Zdenìk Mrázek)
Vrabèáci (kap. Milan Netrh)
jELITA (kap. Bára Mildeová)
Šenováci (kap. Jan Marek)

Všechna družstva obdržela hodnotné ceny a my se
tìšíme na uspoøádání dalšího turnaje.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ

RADY OBCE
16. øíjen, 13. listopad, 4. prosinec

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZO

-

ROK

OBCE - ROK
25.záøí, 30. øíjen, 27. listopad, 18. prosinec

2017

2017

Rádi bychom vás také informovali o výsledcích 10.
roèníku Èeskolipské neregistrované volejbalové ligy.
V žádném ze všech roèníkù se nás nikomu nepodaøilo
pøekonat, a my jsme tak letošní sezónu završili
10. jubilejním vítìzstvím, za které patøí podìkování celému týmu.
foto a text J. Pašek a Z. Mrázek
VK Pyramida Sosnová

NA ZAMYŠLENOU
Zátiší s hnijící hromadou trávy, vìtví, ovoce a ostatního
nepotøebného materiálu ze zahrad, igelitù, støepù
a jiného materiálu z domácností, okouzlí každého, kdo
dostane chut’ se projít lesem za zahradami v Sosnové.
S kilometr vzdáleným sbìrným dvorem je to více než
"trochu smutné". Také nìkolik let øešený problém
s divokými prasaty v blízkosti domù a zahrad nemá
význam zde opìt omílat. Je to marné. Pøíkladná vizitka
civilizovaných lidí.
A kdo to uklidí? No pøece "holky z obce". At’ si také užijí!
text a foto D.Staòková
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RADÙZA V SOSNOVÉ
V

KD 11.10. 2017

OD

19:00 H.

INFORMACE

RADÙZA
Její umìlecká dráha pøipomíná nìkteré "pohádkové"
životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana
Navarová a již tøi dny na to zpívala ve svatyni èeských
zpìvákù, v pražské Lucernì. O pár týdnù pozdìji zde pak
triumfovala jako "pøedskokanka" slavné americké
písnièkáøky Susanne Vega, o šest let pozdìji mìla stejnou èest pøi koncertì Mikea Oldfielda. Od té doby vydala
nìkolik velmi úspìšných sólových alb, která bez jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala nìkolik
zlatých Andìlù a bodovala také v anketì Zlatý slavík.
Díky své jedineènosti a originálním písním, èerpajících
pøedevším z èeské tradice, zaujala i publikum
v zahranièí, napøíklad Polsku a ve Francii.
Tentokrát nám pøedstaví se svou kapelou prùøez
dosavadní tvorbou. Zazní nejen písnì z posledního alba
Marathon pøíbìh bìžce, ale i písnièky z prvních desek
a také ty, které jsou zbrusu nové a na své vydání na
nosièi teprve èekají. Radùza se zvládne doprovodit na
nìkolik hudebních nástrojù, její zpìv hømí, ale i jemnì
vypráví dojemné pøíbìhy, jako napøíklad v nádherných
baladách Madeleine nebo Jeannine, které se staly
skvostem jejího repertoáru.
info z webu: www.raduza.cz

Pøedprodej vstupenek na OÚ v Sosnové
Cena: 250,-

D. Staòková

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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K BÌžECKÉMU ZÁVODU
Bìžecký závod pro obèany Sosnové se koná dne 14.10.
2017 od 09:00 hod. Start na prostranství u veterinární
kliniky, pøi nepøízni poèasí v kulturním sále. Registrace
závodníkù na místì do 08:45 hod. Závod nebude
rozdìlen do vìkových kategorií a poøádá se za bìžného
silnièního provozu. Tedy každý závodník, který se
pøihlásí do závodu, se øídí dopravními pøedpisy a ruèí
sám za sebe.
Trat’ bude oznaèena barevnì na stromech, ale i fáborky.
Plánované jsou dvì délky bìžecké tratì - cca 11 km
a 3 km, pøevážnì po lesní cestì. V jednom úseku je trat’
vedena po místní asfaltové komunikaci o délce cca
500 m.
Závody se konají i za nepøíznì poèasí. Pitný režim
a sušenka pro závodníky zajištìna. Každý závodník
obdrží úèastnický list a 1-3 místo (v kategorii ženy
a muži) obdrží vìcné dary.
Za sportovní komisi Jan Stanìk
tel.: 603140828

VEÈERNÍ

LESNÍ STOPOVANÁ

Kdo se nebojí tmavého lesa a strašidel, tak pøijde

v sobotu 14.10. 2017 v 19:00 hodin
na dìtské høištì nad MŠ v Sosnové.
Nutností je mít vlastní baterku (ne lampion!)a dìti
doprovod dospìláka.
za sportovní komisi J. Stanìk

PØIPRAVUJEME
Øíjen:
kulturní veèer - Radùza - 11.10.
Sosnovský bìhoun 14.10.
Veèerní lesní stopovaná 14.10.
Bramboryáda, dýòohrátky 29.10.
Listopad:
Zájezd na muzikál Èas rùží 3.11.
Podzimní tvoøení 4.11.
Svatomartinská zábava 11.11.
Drakyáda
Bowling 25.11.
kulturní a sportovní komise

