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INFO OÚ

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

V

POØÁDÁNÍ

SOSNOVÉ...
RODINNÝCH OSLAV

A ZAHRADNÍCH PÁRTY
Je tøeba k poøádání slavností, spoleèenských èi
rodinných akcí (oslav) souhlas obce a je jejich
konání nìjak omezeno?
Doba noèního klidu je definována zákonem o pøestupcích jako doba od 22:00 do 6:00 hodiny. Noèní klid je
tedy regulován pøímo na úrovni zákona, a to z dùvodu
celospoleèenského a státem chránìného zájmu na jeho
ochranì. Pokud jde o konání rùzných kulturních èi
spoleèenských akcí, tak je nutno zdùraznit, že v Èeské
republice není žádným zákonem omezeno konání tìchto
akcí. Zákon o pøestupcích pouze stanovuje, že za pøestupek se považuje rušení noèního klidu, který je vymezen
dobou od 22:00 do 6:00 hodiny. Pokud poøadatelé tìchto akcí respektují dobu noèního klidu a neobtìžují ostatní obèany hlukem, lze tyto akce konat i po 22. hodinì.
K poøádání oslav èi rùzných akcí proto není tøeba
souhlasu obce ani ohlášení konání této akce obci.
Za rušení noèního klidu jsou považovány takové projevy
fyzických osob v dobì noèního klidu, které jsou zpùsobilé porušit nebo ohrozit obèanské soužití a veøejný
poøádek. Typicky se jedná napøíklad o hlasité hlasové
projevy, reprodukovanou èi živou hudbu nebo zpùsobování hluku jinou èinností.
Porušení noèního klidu je pøestupkem proti veøejnému
poøádku, za jehož spáchání lze uložit sankci dle zákona
o pøestupcích. Za rušení noèního klidu lze uložit tyto
sankce:
a) napomenutí
b) pokutu do 10 000 Kè, v pøípadì opakovaného
spáchání pøestupku do 15 000 Kè
c) zákaz èinnosti
d) propadnutí vìci
e) zákaz pobytu
Když je doba noèního klidu regulována pøímo
zákonem, znamená to, že po 22. hodinì nelze konat
žádnou akci a akce tak musí po 22. hodinì skonèit?
Akce mùže být konána, respektive mùže pokraèovat, i po
22. hodinì, avšak pouze takovým zpùsobem, aby nebyl
narušován noèní klid.

VÁžENÍ

SPOLUOBÈANÉ

Žádám Vás o pomoc pøi zvelebování života v obci. Pokud
zjistíte, že Vám nesvítí u domu svìtlo veøejného
osvìtlení nebo je poškozený obecní mobiliáø (lavièky,
odpadkové koše apod.) nebo je nepoøádek kolem kontejnerù na tøídìný odpad, oznamte toto na obecní úøad,
aby mohlo dojít k co nejrychlejší nápravì.
Závady mùžete hlásit na telefonní èísla 487 520 874
nebo 775 253 992 pøípadnì na email obec@sosnova.org
nebo starosta@sosnova.org
Dìkuji všem za spolupráci.

starostka obce

POZVÁNKA NA ZO SOSNOVÁ...
VŠICHNI

OBÈANÉ JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI NA JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V PONDÌLÍ

29. 5. 2017
MÍSTNOSTI

OÚ

V

OD 18:00
SOSNOVÉ.

HODIN V ZASEDACÍ

Program:
1.Humanizace prùtahu obcí Sosnová - komunikace
III/2601, schválení zámìru
2.Zápis kontrolního výboru
3.Odprodej èásti p.p.è. 219, k.ú. Sosnová u È. Lípy schválení zámìru
4.Rozpoètové opatøení è. 2/2017
5.Smlouva o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene - služebnosti k p.p.è. 194, k.ú. Sosnová
u Èeské Lípy pro ÈEZ Distribuce (smyèka k NN na
p.p.è. 195/6)
6.Info z obce

REKONSTRUKCE
V SOSNOVÉ

KANALIZACE

Dne 29. 5. 2017 budou zahájeny práce na rekonstrukci
kanalizace v lokalitì k SOKOVU.
pokraèování na str. 2
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pokraèování ze str. 1
Pøedmìtem stavby je výstavba nové kanalizace pro veøejnou potøebu. Souèástí rekonstrukce jsou revizní šachty a pøepojení pøípojek.
Zhotovitelem stavby je SÈVK a.s. Pøítkovská 1689, 415
50 Teplice.
Stavbou budou dotèeny tyto pozemky: p.è. 574/1, 574/3,
566, 580/1, 576/1, 576/3, 576/2 a 575.
Majitelé nemovitostí dotèených stavbou budou ze strany
zhotovitele vèas informováni.
Pøi rekonstrukci kanalizace je nutné poèítat s dopravními
omezeními, které však budou v takovém rozsahu, aby
majitele nemovitostí v dané lokalitì
omezili co nejménì.

PRAVIDELNÁ ODPOLEDNÍ
SETKÁNÍ OD 14 DO 18TI HOD.
31. KVÌTEN - KVÌTINOVÉ VŠECHNO KVETE I MY
Vlaïka Jeøalová

TISKOVÁ ZPRÁVA TEPLICE, 22. KVÌTNA 2017
SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Sosnové na Èeskolipsku
Severoèeská vodárenská spoleènost (SVS) zahajuje na Èeskolipsku plánovanou investièní akci roku 2017 - rekonstrukci
nevyhovujících kanalizaèních stok v obci Sosnová.
Ing. Bronislav Špièák, generální øeditel Severoèeské
vodárenské spoleènosti, uvádí: "Obnova majetku je
trvale v centru našeho zájmu. Z letošní èástky na investice 1,31 miliardy korun dáváme témìø 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právì na obnovu vodohospodáøského
majetku spoleènosti. V rámci naší zahájené investièní
akce v Sosnové budou v celkové délce 312 metrù
zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace, na které
je pøipojeno cca 50 obyvatel."
Více o stavbì:
Stávající pøedmìtná kanalizace v Sosnové je tvoøena
úseky z rozdílných materiálù i profilù: z kameniny
o vnitøním prùmìru 400 mm a z PVC o vnitøních prùmìrech 315 a 200 mm. Stoky z roku 1976 jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová
prohlídka. Potrubí z kameniny vykazuje prùhyb 30 % a je
popraskané. Potrubí z PVC vykazuje prùhyb v jednotlivých úsecích 30 - 70 %. Jsou zde zøejmé nedostateèné spádové podmínky a krytí potrubí, netìsné
spoje trub a vrostlé koøeny. Prùhyb potrubí zpùsobuje
èasté vytápìní sklepù místních obyvatel. SVS proto
rozhodla o rekonstrukci. V soubìhu vedený vodovod je
v dobrém stavu a výmìnu nevyžaduje.
V rámci investièní akce SVS dojde k rekonstrukci celkem
312,5 metrù kanalizace. Bude použito potrubí z kameniny vnitøního prùmìru 400 mm v celkové délce 136,5
metrù, vnitøního prùmìru 300 mm v délce 146 metrù
a potrubí z polypropylénu vnitøního prùmìru 300 mm
v délce 30 metrù. Souèástí stavby je pøepojení všech stávajících domovních kanalizaèních pøípojek a rekonstrukce revizních šachet na trase. Závìrem bude provedena obnova povrchù v rozsahu dotèeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena
pøedáním staveništì 9. kvìtna 2017. Stavební práce
zaènou od 29. kvìtna a podle schváleného harmonogramu mají být dokonèeny do 30. záøí 2017.
Celé znìní tiskové zprávy na webu obce Sosnová
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INFO

Z KNIHOVNY...

NOVÉ

KNIHY

Benková Jana: Èistá láska
Moyes Jojo: Jeden plus jedna
Než jsem tì poznala
Dívka, již jsi tu zanechal
Poslední dopis od tvé lásky
Støíbrná zátoka
Cimický Jan: Blanický rytíø
Za plotem
Green Freddie: Malá kniha seniorských momentù
Bredesen Marit: Závìje
Kadlecová Vìra: Vina (psycholog. román pro ženy)
Lackberg Camilla: Elsyino tajemství
Bryndza Robert: Noèní lov: pokud tì nìkdo sleduje, jsi
mrtvý
Booker Simon: Stín pochybnosti
Keleová-Vasilková: Lži
Verhulst Dimitri: Opozdilec
Krausová Karin: Vesmír je ženatý
Jakoubková Alena: Manžel nikdy nespí
Carol James: Obìt’
Naïa Bendová

AUTODROM SOSNOVÁ
KALENDÁØ ZÁVODÙ A AKCÍ 2017
27. 5. - 28. 5. MMÈR Supermoto
17. 6. - 18. 6. Destruction Derby
1. 7. - 2. 7. RALLY BOHEMIA 2017
5. 7. - 6. 7. Czech Drift Series
15. 9. - 17. 9. ME Supermoto
21. 10. - 22. 10. Setkání automobilových mistrù

U S N E S E N Í È. 26 / 2017 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
24. 4. 2017 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
26/A ZO schvaluje program jednání dle navržené zmìny.
26/B ZO schvaluje Úèetní závìrku obce Sosnová za rok 2016.
26/C ZO schvaluje Závìreèný úèet Sosnová za rok 2016 vèetnì Zprávy o výsledku hospodaøení obce za rok 2016 se
závìrem "Bez výhrad".
26/D ZO povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo s firmou Tomáš Satorie Praha na stavbu "Vrtaná studna
s pøíslušenstvím" na sportovišti za èástku 113.054,- Kè.
26/E ZO povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo na stavbu "Úpravy vjezdù k RD Sosnová" s firmou ELGO
CZ s.r.o. Èeská Lípa za èástku 218.921,65 Kè vè. DPH.
26/F ZO povìøuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo na stavbu "Rekonstrukce podlahy v KD Sosnová" s firmou
Pavel Míka - Faliko Tábor za èástku 462.521,29 Kè.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
DEN ZEMÌ

HUDEBNÍ

DIVADLO

KARLÍN

Ekologický svátek Den Zemì se stal nejvìtším svátkem,
který slaví lidé spoleènì na celé planetì. I my dìti z MŠ
Sosnová jsme si tento svátek oslavily. Celý týden nás
zaujalo povídání o Zemi a plnìní úkolù z environmentální výchovy. Ve ètvrtek probìhla návštìva muzea v Èeské
Lípì, kde nás pøekvapily zajímavé vìci na stanovištích "Liberecký kraj a jeho krásy". My malí pøedškoláci už
víme, že se svátek slaví, a umíme svojí prací Zemi pomoci. V pátek jsme se vydali do "našeho lesíka" v Sosnové.
Vyèistìní lesa a roztøídìní odpadu byla pro nás zábava.
K práci nás doprovázela písnièka "O št’astné Zemi".
A naše pøáníèko pro ni:
"Øíkáme si dokola, Zemì je naše opora.
Proto Ti pøejeme ze srdce jen to nejlepší,
at’ se lidé na celém svìtì polepší.
Máme Tì rádi, Ty to víš,
víme i to, že nám rozumíš.
At’ jsi krásná, èistá a dobrá".
Stanislava HOLOVSKÁ,
uèitelka MŠ Sosnová
foto archiv MŠ v Sosnové

MUZIKÁL

ÈAS

RÙžÍ

DO DIVADLA

3.11. 2017

OD 19:00 HODIN
Scénáø: Sagvan Tofi
Hudební dramaturgie: Ondøej Soukup
Režie: Petr Novotný
Délka pøedstavení 3 hodiny (vèetnì pøestávky)
Jedineèná symbióza písní, nejvìtších hitù z repertoáru
Karla Gotta a pùvodního scénáøe Sagvana Tofi
Tìšte se na odhalení pøíbìhu starého obrazu, který
v sobì skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! Èas
rùží vás již brzy pobaví i dojme! Vzpomínáte? Když jsem
já byl tenkrát kluk, Jen se hádej, Svìt má ty chvíle rád,
Jdi za štìstím, Korunou si hodím, Nápoj lásky è. 10, Je
jaká je, Když muž se ženou snídá a mnoho dalších ožije
v muzikálových aranžích a pìveckém podání hercù
a zpìvákù, kteøí k hitùm Karla Gotta pøistoupí novì
a zároveò s respektem, který si zaslouží!
CENA VSTUPENKY: 750,- KÈ

OD 1. ÈERVNA 2017
V SOSNOVÉ

K ZAKOUPENÍ NA

OU

D. Staòková

RODINNÝ ORIENTAÈNÍ BÌH
Hups co psáti…..:) tak probìhl první roèník Sosnovského rodinného orientaèního bìhu! Pøíprava super, dalo
by se øíci - na profesionální úrovni. Velké díky panu
Lùžkovi! Poøadatelé pøipraveni, trat’ nachystána.
"Pøipravit, pozóór, teï!" se ozvalo pro první závodníky
dne 13.5. 2017 kolem 09:30 hod. na našem fotbalovém
høišti v Sosnové. Musím s upøímností øíci, že to bylo
super ….trat’ nádherná, která provìøila naše síly s kopcovitou krajinou blízkého okolí Sosnové. Na trati bìžel
nejmladší 3-letý závodník se svým tatínkem a nejstarším
pokraèování na str. 4
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K plánované akci na den 25.6.2017
jen pár informací! Kdo se nestaèil
pøihlásit na sjíždìní øeky Plouènice
na lodích, má šanci ještì do
10.6.2017 na tel. èísle 603140828
(p. Stanìk sportovní komise).
Za jednu loï je vybírána vratná
kauce 200,- Kè. Lodì budou pøistaveny dne 25.6.2017 na 10:00
hod. na bøehu øeky Plouènice u obce
Brenná. Plujeme… tedy sjíždíme, až
do Žizníkova - restaurace Keram, kde budeme tak za 4-5 hodin. Suché obleèení s sebou, uložíme je v sudech pro
vaše pøípadné tzv. udìlání. Cesta tam je øešena s vedením obce, je možné, že nás odveze autobus do Brenné. Tedy
v kladném pøípadì odvozu autobusem o tomto budete vèas vyrozumìni na informaèních místech. Cestu zpìt si každý
øeší po svém. V souèasné dobì sjíždí 15 lodí (tedy 30 dospìlých a 8 dìtí). Nebojte se pøihlásit a sblížit se s ostatními …..
Jan Stanìk
sportovní komise

DEN

DÌTÍ

Milé dìti, sejdeme se v nedìli 4.èervna
ve 14:00 hodin na fotbalovém høišti
v Sosnové a spoleènì oslavíme Den dìtí.
Mùžete se letos tìšit na pohádkové
postavy, zajímavé soutìže, skákací hrad,
vystoupení taneèní skupiny Tutti frutti,
projížïku na koni a kolobìžkyádu.
Pokud budete chtít závodit, nezapomeòte si vzít kolobìžku a pøilbu na
kolo. Nìjaké na pùjèení budou, ale jen
v omezeném množství.
D. Staòková
kulturní komise
pokraèování ze str. 3

Rodinný orientaèní bìh

závodníkùm, snad se neurazí, bylo kolem 60 - 70 let.
Díky všem, kdo se podílel na pøípravì závodù. Hlavnì
OÚ v Sosnové za finanèní podporu. Jen ještì málo slov
k Vám všem spoluobèanùm. Èlovìk se
snaží vymyslet nìco
jiného, nového, nìco,
co povzbudí okolí,
nìco co dá št’ávu, ale
jak se øíká “je to marný,
je to marný". Proè píši
tato slova? Když se
èlovìk snaží pro naší
obec
udìlat
nìco
dobrého… tak to pøevážnì ocení jen ti pøespolní!
S velkým zamyšlením
Jan Stanìk
sportovní komise
foto ze závodu
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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JIØÍ LIŠKA

OBHÁJIL TITUL MISTRA

REPUBLIKY
Ve dnech 14.-15.4.2017 probìhlo ve Vyškovì Mistrovství
Èeské republiky juniorù a dorostencù v rapid šachu. Této
vrcholné akce se zúèastnil jako jediný z Libereckého
kraje také Jiøí Liška, student kvinty èeskolipského gymnázia, hráè šachového klubu 1. Novoborský ŠK.
Turnaj se hrál spoleènì pro všechny vìkové kategorie na
9 kol švýcarským systémem a Jirka mìl bilanci 7 výher,
1 remízu a 1 porážku, což mu v celkovém hodnocení
vyneslo vítìzství v celém turnaji a tím titul mistra ÈR
v kategoriích do 18 let i do 20 let. Podrobnosti mohou
zájemci nalézt na odkazu na webu Šachového svazu
Èeské republiky :
http://www.chess.cz/www/souteze/mcr-rapid-junior.html.
Jirka tak navázal na své úspìchy v rapid šachu, kdy ve
svých kategoriích byl mistrem republiky v roce 2014
a 2016. Letos v únoru vyhrál dokonce i krajský pøebor
dospìlých v rapid šachu v Libereckém kraji.
p. Jiøí Liška

