Březen 2022

Občasník občanů a přátel Sosnové

Letní čas v roce 2022 začne platit v noci 26.
března. Hodiny se posunou o hodinu
vpřed z 2:00 na 3:00.

OZNÁMENÍ

UZAVÍRKA KOMINIKACE
OPRAVA ŽEL.NADJEZDU
Průchod směrem k autodromu
4.4. – 21.4.2022

OBČANŮM

Svoz nebezpečného odpadu bude dne 14.5. 2022
(sobota) od 10.00-10.30 stanoviště u hřiště a 10.3011.00 stanoviště u bytovek (viadukt).
Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky,
rozpouštědla, motorové oleje, obaly od těchto látek,
pneumatiky, filtry, olověné akumulátory, ledničky
apod. Tento odpad v žádném případě nepatří do
kontejnerů na velkoobjemný odpad!

Svoz velkoobjemného odpadu – kontejnery –
bude dne 15.5. 2022 (neděle) . Kontejnery budou
přistaveny v době od 8.00 hod. do 17.00 hod. na
těchto stanovištích: náves, hřiště, bytovky č.p.85 a
86, viadukt, výrobna lahůdek, Lesná, Ramš.
Do kontejnerů v žádném případě nepatří:
stavební suť, pneumatiky, chemikálie, bioodpad.
Žádám občany o dodržování tohoto nařízení.
Toto opatření je vyvoláno neúměrně vysokými
náklady na likvidaci odpadu při kontejnerovém
svozu. Připomínám, že na uložení tohoto druhu
odpadu je občanům k dispozici sběrný dvůr, který
občané mohou využívat celoročně.

POPLATKY V ROCE 2022
PES 1 až 3 ks…………………….0,--Kč
každý další
držitel mladší 65 let………….1.000,--Kč
držitel starší 65 let…………..…300,--Kč
Svoz komunálního odpadu…….0,--Kč
Poplatek je nutné uhradit do konce dubna 2022.
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Zastupitelstvo obce pověřilo:
KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
Nové knihy:
Zákon neviny – Connelly Michael
Čtvrtý přítel – Ellis Joy
Novinářem v Číně – Etzler Tomáš
Tátovy holky – Flint Sarah
Jak napálit rodiče – Johnson Pete
Nevhodné! - Keeland Vi
Nebezpečná hra – Lackberg Camilla
Jak naladit štěstí – Martin Lugand
Jasný cíl – Patterson James
Ať žije babička! – Santlerová
Tenkrát o Vánocích – Soukupová Petra
Bod zlomu – Steel Danielle
Ve jménu pravdy – Sten Viveca
Do hrobu si to nevemu – Šíp Karel
Doktore, to bude bolet! – Taylor Patrick

24/E - starostku obce k podpisu smlouvy o dílo
s firmou JOSYMA MB na zakázku „Výměna
osvětlení VO Sosnová“ za cenu 1.269.200,- Kč bez
DPH.

9.4.2022 – UKLIĎME ČESKO

N.Bendová – knihovnice

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 30.3. 2022 od 14:00 hod
v kulturním domě Sosnová, k tanci a
poslechu bude hrát Zdeněk Kotyšev.

USNESENÍ

z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce
Sosnová konaného dne 28.2.2022 od 17:00 hod
v zasedací místnosti OÚ
Zastupitelstvo obce schválilo:
24/A - program jednání dle navržené změny.
24/B - Ing. Jiřího Lišku a p. Josefa Gorčíka ve
funkci přísedících Okresního soudu v České Lípě
na období 2022-2025.
24/C- podání výpovědí k nájemním smlouvám
s firmou Ramš spol. s.r.o. a Farma Holany s.r.o.
24/D - vyčlenění částky 50 tis. Kč z rozpočtu obce
k řešení humanitární pomoci Ukrajině a pověřuje
starostku k disponování s tímto obnosem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Karnevalové veselí
Karnevalový týden nám začal kostkovaným dnem.
Kostičky nám ozdobily naše oblečení. Pak jsme se
začali těšit na karnevalový rej. A kde zůstaly děti?
Marně byste je hledali. V tento den se to ve školce
hemžilo kočkami, superhrdiny, hasiči a policisty.
Také se tu objevila pávice, čarodějnice a s košíčkem
dobrot přišla i Karkulka. A kam se poděly učitelky?
Ty se proměnily na berušku, včeličku, motýla a
mravence. Ráno si děti samy „uvařily“. Jednohubky
a ovocné špízy mizely rychle z talířků. Maškarní bál
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jsme zahájili přehlídkou kostýmů a následovaly hry
a tanec. Děti měly za úkol prolézt mravenčí dráhou
a přinést mravenčí vajíčka. Po slepu ustřihnout
motýlka na provázku a co nejrychleji namotat
berušku. Nechybělo vrtění zadečků v rytmu hudby.
Den se nám vydařil a rozzářené oči nás zahřály u
srdce.
Eva Veselá, učitelka MŠ Sosnová

ODEMYKÁNÍ PEKLA
SOBOTA 23.4.2022

11 hodin – slavnostní fanfára ZUŠ Česká Lípa a
odemčení Pekla a nové turistické sezóny představiteli
města Česká Lípa a obcí Zahrádky, Sosnová a Kvítkov
11 – 14 hodin – start u zámku v Zahrádkách na
pětikilometrovou pohádkovou trasu Peklem
12 – 16 hodin – občerstvení a živá hudba před zámkem
Zahrádky
vstup zdarma

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

ČEZ – PORUCHY(elektrika)
800 850 860
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda) 840 111 111
PLYN – PORUCHY
1239
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA
974 471 760
NEMOCNICE POHOTOVOST
- DĚTSKÁ
- DOSPĚLÍ

487 954 520
487 954 184
Starostka obce
775 253 992 , 724 179 753
Lesní hospodář-Ing.Kreisinger
602 189 523
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.4.2022 - SOBOTA
od 17:00 hod kapela PÍVO, ŽENY A ZPĚV
v 18:30 hod zapálení vatry
od 19:00 hod kapela DEEP PURPLE TRIBUTE BAND

společnému zážitku a společnému smíchu je
inscenace možným řešením, jak se s těmi odlišnosti
v myšlení a chování žen a mužů vypořádat. V roce
2017 na Grand Festivalu smíchu v Pardubicích
získala inscenace této komedie v podání souboru
Městských divadel pražských cenu za nejoblíbenější
inscenaci publika - Komedie diváků.
CENA 300,--Kč
ODJEZD V 13:00 HOD OD MHD V SOSNOVÉ
Prodej vstupenek na OÚ Sosnová – 487 520 874

Buřty zdarma, soutěže, po setmění lampiónový průvod.

DIVADLO
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ
ČÍST V MAPÁCH
SOBOTA 28.5.2022 od 15:00 hod

PRHudební komedie (revue)
DIVADLO NA FIDLOVAČCE

Celosvětový bestseller manželů Peasových, kteří
lehce stravitelnou formou zkoumají rozdíly mezi
myšlením žen a mužů, v divadelní úpravě herce a
režiséra Miroslava Hanuše. Nejnovější poznatky z
neurologie, evoluční biologie, psychologie a
sociologie, které se snaží vysvětlit důvod existence
napětí a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví, na
jevišti získávají podobu hudební komedie. Díky
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