duben 2017

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

SVOZ

NEBEZPEÈNÉHO

A VELKOOBJEMNÉHO ODPADU
SVOZ

NEBEZPEÈNÉHO ODPADU

v sobotu 6. 5. 2017
stanovištì u høištì
10.00 - 10.30 h.
stanovištì u bytovek (viadukt) 10.30 - 11.00 h.
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

v nedìli 7. 5. 2017
Kontejnery budou pøistaveny v dobì od 8.00
hod. do 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.

POZVÁNKA NA ZO SOSNOVÁ...

OÈKOVÁNÍ
V SOBOTU
Ramš
Veterina

PSÙ A KOÈEK
6. 5. 2017

14:15 - 14:30 hodin
15:30 - 16:00 hodin

Vzteklina 250,- Kè
Kombinace 350,- Kè

VŠICHNI

OBÈANÉ JSOU SRDEÈNÌ ZVÁNI NA JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE, KTERÉ SE KONÁ V PONDÌLÍ

24. 4. 2017
MÍSTNOSTI

OÚ

V

18:00
SOSNOVÉ.
OD

HODIN V ZASEDACÍ

Program:
1. Úèetní závìrka obce Sosnová za rok 2016
2. Závìreèný úèet obce Sosnová za rok 2016
3. Hospodaøení obce I/IV 2017
4. Vrtaná studna - výbìr firmy
5. Info z obce - úsekové mìøení rychlosti
- žádost Kuèerových
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ZÁPIS

DÌTÍ DO MATEØSKÉ ŠKOLY

v Sosnové pro školní rok 2017/2018 probìhne

VE ÈTVRTEK
V DOBÌ OD

4. 5. 2017

10:00

DO

16:00

HOD.

V tento den bude probíhat v mateøské škole
"Den otevøených dveøí".
Rodièe s dìtmi i ostatní zájemci, si mohou
mateøskou školu prohlédnout a získat
potøebné informace. Prohlídka je možná
po pøedchozí domluvì i v jiné dny.
Po - Pá 6:15 - 16:00 hod.
Telefon 487 520 893.
U zápisu pøedloží zákonný zástupce svùj
obèanský prùkaz a originál rodného listu dítìte.
Potøebné formuláøe obdrží zákonní zástupci pøímo
v mateøské škole u zápisu.
Pøijímání dìtí do mateøské školy se øídí kritérii s bodovým
ohodnocením dle poètu dosažených bodù (bodová tabulka je k dispozici na www.sosnova.org, na úøední desce).
Pøi rovnosti bodù rozhoduje vìk dítìte. Starší má
pøednost.
Zákonný zástupce dítìte, které dosáhne k 31. 7. 2017
5 let je povinen pøihlásit dítì v dobì zápisu k povinnému pøedškolnímu vzdìlávání, pokud ještì do
mateøské školy nedochází.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o pøijetí
k pøedškolnímu vzdìlávání, se oznamují zveøejnìním
seznamu uchazeèù pod pøidìleným registraèním èíslem
a výsledkem øízení u každého uchazeèe. Seznam se
zveøejòuje po dobu 15 dnù na veøejnì pøístupném místì
ve škole - na vstupních dveøích do mateøské školy.
Celkový poèet míst pro pøijetí: 10
Bc. Jana Køížová
øeditelka MŠ v Sosnové

MÁTE

TO PEVNÌ V RUKOU?

Toto si øíkám poslední dobou dost èasto. Procházím se
po naší Sosnové a nestaèím se divit. Místní komunikace
se mìní v závodní okruh. Jednosmìrné ulice se mìní
v obousmìrné. Podle mých, zde získaných zkušeností,
jsem toho názoru, že si každý øidiè myslí, že èím rychleji
projede jednosmìrnou ulicí v protismìru, tak si ho nikdo
nevšimne. Je to špatná domnìnka. Nevím, jestli jsou lidé
k sobì i ke svým spoluobèanùm tak lhostejní, nebo si
nìco potøebují dokazovat schováni za silným motorem.
Jen vás chci touto cestou požádat o snížení rychlosti
vašich vozidel. Nebot’ zrovna v jedné jednosmìrné ulici
ústí chodník od mateøské školky a za horizontem je
dìtské høištì. Staèí chvíle nepozornosti a stane se to, co
si nikdo nepøeje. Uvìdomme si, že život máme jen jeden.
Tìch pár sekund, získaných závodní jízdou, za to nestojí.
J. Stanìk
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PRAVIDELNÁ ODPOLEDNÍ
SETKÁNÍ OD 14 DO 18TI HODIN
26. dubna - APRÍLOVÉ - Klauni se baví, ostatní
taky

SCHÙZKA KLUBU DÍVEK A žEN
V SOSNOVÉ
v klubovnì na høišti, 8. kvìtna od 18:00 hodin.
Vlaïka Jeøalová

INFO

Z KNIHOVNY...

NOVÉ

KNIHY

Andrews Olivia - Zdravá jídla z pomalého hrnce
Doan Viet Anh - Vietnamská kuchynì: Lehce a hravì
s Vietem
Tuomainen Antti - Dùl
Iris Anna - Nezvìstná
Ferrante Elena - Geniální pøítelkynì
Slaughter Karin - Druhá obìt’
Štroblová Soòa - Hra o holèièku
Meyers Randy - Manželské nehody
Cook Robin - Hostitel
Becková Karolína - Dotknout se duhy
Bryndza Robert - Dívka v ledu
Rosman Ann - Èarodìjka z Marstrandu
Grebe Camilla - Modrý motýl
Moyes Jojo - Život po tobì
Klevisová Michaela - Zlodìjka pøíbìhù
Fielding Joy - Zmizení Samanthy Shipleyové
Kratochvílová Helena - Vítejte v klubu
Roberts Nora - Vášeò a strach
Kavanagh Marianne - Nechápej mì špatnì
Steel Danielle - Vzácné dary
Poulík Petr - Jak chovat ženu: román jen pro muže
Weaver Tim - Není cesty zpìt
Palmer Michael - Politická sebevražda
Robinson Stacy - Pod povrchem
Higgins Kristan - Návrat na vinici
Ekberg Anna - Ztracená
Urbaníková Eva - Všechno nebo nic
Kalmanach 2016/2017: sborník autorù
Cornwell Patricia - Postmortem
Beráková Zora - Vraždy v hotelu
Coben Harlan - Smrt v zádech
Glines Abbi - Nevinná navždy
Rawlins Rosemary - Škola nedìje: pøíbìh péèe
o manžela s vážným poranìním mozku
Naïa Bendová

U S N E S E N Í È. 25 / 2017 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE
27. 3. 2017 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
25/A ZO schvaluje program jednání.
25/B ZO povìøuje starostku k podpisu smlouvy budoucí o zøízení vìcného bøemene - služebnosti k p.p.è. 194 pro RD
na p.p.è. 184/2 a 195/6, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
25/C ZO povìøuje starostku k podpisu smlouvy budoucí o zøízení vìcného bøemene - služebnosti k p.p.è. 292/1
a p.p.è. 248/13 pro RD na p.p.è. 235/3, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy.
25/D ZO souhlasí s vynìtím p.p.è. 139, 492/16, 492/17, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy z lesního pùdního fondu.
25/E ZO ruší Smìrnici k zadávání Veøejných zakázek malého rozsahu schválenou dne 29.10.2012.

APRÍLOVÝ ZÁJEZD DO DIVADLA
SPEJBLA A HURVÍNKA

VÍTÁNÍ

OBÈÁNKÙ V

SOSNOVÉ

V sobotu 4. bøezna 2017 paní starostka Jindøiška
Halasníková pøivítala v Sosnové nové obèánky. Nebyla
sama. Pøišly i dìti z naší družiny, aby svou písnièkou
potìšily všechny pøítomné.
Vítejte v Sosnové - Barboro Soukupová, Rozálie
Soukupová, Anno Veselá, Viktorie Lojínová, Olivere
Hakle a Emo Pantáková.
Ze srdce gratulujeme rodièùm a pøejeme, aby je jejich
dìt’átko naplòovalo pýchou a vždy jim pøinášelo do života
samou radost.
text a foto
D. Staòková

Prostì výlet do divadla na jistotu… pøíbìhy Hurvínka,
Mánièky, Spejbla a Žeryka se snad žádné generaci
neomrzí.
Víte, že loutku Spejbla vyrobil prof. Josef
Skupa pøed 97 lety
a loutce Hurvínka je
o šest let ménì?
Mánièka a Žeryk se
pøidali v roce 1930.
Nesmíme zapomenout na "bábinku"
Kateøinu Hovorkovou,
která se "narodila"
v roce 1971. Svoje
kouzlo ale rozhodnì
za ta dlouhá léta
nikdo z nich neztratil.
Pøivítala nás Praha
plná kvìtù magnolií,
tulipánù a slunce.
Pochutnali jsme si na výborné zmrzlinì a hurá do divadla. Pøedstavení uteklo tak rychle, že nìkteré dìti nevìøily, že už je konec. Na divadelní chodby plné rùzných
loutek nikdo jen tak nezapomene. Natož, když jsme si
mohli se Spejblem a Hurvínkem v životní velikosti podat
ruku.
Dìkujeme také panu øidièi, který s námi jel doslova jako
s pokladem.
text a foto
D. Staòková
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Za každou loï je vybírána
vratná záloha 200,- Kè, která
vám bude vrácena pøi
nalodìní.
Loï je pro dvì osoby
s možností jednoho dítìte
uprostøed.
Obec Sosnová hradí zapùjèení lodí. Cesta do Brenné
a od Kerama zpìt do Sosnové
je po vlastní ose.
Pro další informace volejte na
tel. èíslo: 603 140 828
Jan Stanìk

OHLÉDNUTÍ

ZA...

REPORTÁž

PSANÁ

O POMLÁZCE
Letošní Velký pátek provìøil zruènost
Sosnovákù napøíè generacemi. Konalo se
hromadné pletení pomlázek a souèasnì se
vymìòovaly tipy, rady a zkušenosti v pletení,
kde exceloval pan Pažout, který je bezpochyby místním pøeborníkem v košíkáøství. Jeho
pomlázky sice nikdo nepøekonal, ale bavili se
dìti i dospìlí.
Touto cestou chceme podìkovat panu Mihovi
a panu Pažoutovi za dodání materiálu na
pomlázky a všem zúèastnìným za skvìlou
atmosféru.
Kamil Braun a spol.

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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Jednou v pátek o svátku,
upletl jsem si pomlázku.
Øeknu vám, sranda to není,
prsty bolí ze pletení.
To, co jsem si vyrobil,
v pondìlí jsem využil.
Tak to víte, borci byli,
pomlázku si vytunili.
Pomohli i ostatním,
radou, s proutím, pletením.
Prostì skvìlé, co psát mám?
Za rok to s vámi zase dám.
Dìkuji všem moc a moc,
za proutky a za pomoc.
Tomáš Brych
.

