bøezen 2016

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

ZÁJEZD
OÚ

DO DIVADLA

SOSNOVÉ VÁS
PØEDSTAVENÍ...
V

ZVE NA DIVADELNÍ

AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
Divadlo Na Fidlovaèce, Praha

V

12. DUBNA 2016
19:00 HOD.

ÚTERÝ

OD

Odjezd autobusu ze zastávky MHD v Sosnové v 17:00
hodin.
CENA VSTUPENKY 200,- KÈ
Vstupenky jsou k prodeji na OÚ v Sosnové

SOSNOVÉ

Hrají: Eliška Balzerová, Ladislav Županiè, Marie
Doležalová, Matìj Nechvátal, Iva Pazderková, Lukáš
Rous, Vanda Chaloupková, Petr Batìk, Ludmila
Molínová
Délka pøedstavení: 120 min

Dne 21.dubna 2016 (Èt) se od 10:00 do 16:00 hod. koná
ZÁPIS DÌTÍ DO MATEØSKÉ ŠKOLY.
U zápisu pøedloží zákonný zástupce svùj obèanský
prùkaz a originál rodného listu dítìte. Další potøebné formuláøe obdržíte pøímo ve školce.
Kdo máte dítko "školkového" vìku, pøijïte mezi nás.
Zveme ale i ostatní, kteøí se chtìjí do školky jen tak podívat a pohrát si. Na vìku nesejde, tìšíme se na Vás!

Komedie slavného britského herce a dramatika Hay
Fever. Pøedvádí bláznivý víkend v letním sídle slavné
divadelní hereèky na anglickém venkovì roku 1920, kam
si každý z èlenù její výstøední rodiny pozve svého hosta.
V umìleckém prostøedí neplatí obvyklé konvence, hosté
jsou zmateni a podléhají nástrahám milostných hrátek.
Energií nabitou hereèku, která odmítá poklidnì
zestárnout a rozhodne se vrátit na jevištì, hraje Eliška
Balzerová.
info a foto z webu Divadla Na Fidlovaèce

MATEØSKÁ

ŠKOLA V

OZNAMUJE

Zamìstnanci Mateøské školy v Sosnové

ZMÌNA ZIMNÍHO

ÈASU NA LETNÍ

Letní èas zaèíná
v nedìli 27. bøezna
2016, kdy si hodinky
posuneme
ve 2:00 hod. na 3:00
hod.
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AANKETA...
REGIONÁLNÍ PRODUKT LUžICKÉ
HORY A MÁCHÙV KRAJ
Místní akèní skupina LAG Podralsko (www.lagpodralsko.com)je správcem znaèky
"Regionální produkt Lužické hory a Máchùv kraj".
Tato znaèka slouží k podpoøe
a propagaci drobných
výrobcù z daného
regionu. V souèasné
dobì místní akèní
skupina pøijímá žádosti na certifikaci
nových výrobkù. Pøihlásit se mùže každý
výrobce z oblasti, která je vymezena územím obcí vyjmenovaných v pravidlech pro
certifikaci (pravidla i formuláø pøihlášky najdete na
www.dobry-vyrobek.cz) a který splòuje kritéria místní
výroby, tradici výroby v regionu, podíl ruèní práce
a šetrnost výrobku a obalu k životnímu prostøedí.
Pøi splnìní všech kritérií - respektive dosažení potøebného bodového hodnocení dostane výrobce certifikát,
který ho opravòuje po dobu dvou let užívat znaèku
regionálního produktu a využívat propagaci, kterou naše
místní akèní skupina tìmto výrobkùm poskytuje.
Noví zájemci by mìli své pøihlášky doruèit do 13. 5. 2016
- pokud to nestihnou, mohou tak uèinit kdykoli, pøi
dostateèném poètu pøihlášek probìhne certifikace i mimo
tento termín.
J. Šolc
LAG Podralsko

OÈKOVÁNÍ
V

NEDÌLI

PSÙ A KOÈEK
17. DUBNA 2016

RAMŠ
VETERINA

12:00 - 12:15
13:00 - 13:30

VZTEKLINA
KOMBINACE

250,- KÈ
350,- KÈ

HODIN
HODIN

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY
ZDARMA
Kompostér v hodnotì 3000 Kè zdarma do každého
domu.
Obec Sosnová dlouhodobì usiluje o zavedení kvalitního
systému nakládání s komunálním odpadem, který by
zaruèoval ekonomickou a ekologickou únosnost jeho
likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoøí významné procento (až 60%) z celkového komunálního
odpadu, který konèí v popelnicích a následnì na skládce,
rozhodli jsme se maximálnì podporovat systém
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.
Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA
kvalitní domácí kompostér, který bude zakoupen
z finanèních prostøedkù z EU. K tomuto však potøebujeme zjistit Váš zájem o tyto kompostéry.
Kompostér: Ideální pomocník pøi kompostování. V kompostéru mùžete už bìhem jediné sezóny získat kvalitní
kompost. Bioodpad v nìm nepáchne a kompostér pùsobí
esteticky.
Suroviny vhodné do kompostéru: Zbytky rostlin,
plevele, kvìty, bramborové slupky, listí, posekaná tráva,
rozdrcené døevo, piliny, hobliny, kuchyòský odpad (káva,
skoøápky, slupky, kùstky, zbytky jídel), zemina z kvìtin,
trus a podestýlka drobných zvíøat (kromì psù a koèek),
exkrementy hospodáøských zvíøat (omezené množství),
sláma a jiné sklizené zbytky, popel z døeva, novinový
papír, karton, kùra stromù, hadry z pøírodních tkanin.
V tomto (bøeznovém) èísle Sosnováèku je vložen formuláø k vyplnìní ankety. Žádáme o pøedání
vyplnìného anketního lístku nejpozdìji do 2 týdnù na
Obecní úøad v Sosnové, je to z dùvodu splnìní termínu, ve kterém musí být podána žádost o dotaci.

OTEVÍRACÍ DOBA SBÌRNÉHO
DVORA 2016
LETNÍ PROVOZ 1.4. - 31.10.
Pondìlí 07:00 - 19:00
Úterý 07:00 - 19:00
Støeda 07:00 - 19:00
Ètvrtek 07:00 - 19:00
Pátek 07:00 - 19:00
Sobota 07:00 - 19:00
Nedìle zavøeno

NEZAPOMEÒTE
V ROCE 2016

NA POPLATKY

- svoz komunálního odpadu (popelnice) 350,- /osobu
- pes 50,- a za každého dalšího 75,foto D. Staòková
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PROSÍME

DO KONCE BØEZNA

U S N E S E N Í È. 15/2016 Z ØÁDNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
29. 2. 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

KONANÉHO DNE

15/A ZO schvaluje program jednání.
15/B ZO schvaluje pokyny k úpravám "Návrhu územního plánu Sosnová".
15/C ZO schvaluje odprodej pozemku p.è.567/56, k.ú. Sosnová u Èeské Lípy p. M. H. za cenu 35,- Kè za 1 m2 + náklady spojené s pøevodem pozemku (geometrický plán + vklad na katastrální úøad).*
15/D ZO nesouhlasí se stanoviskem Ing. Kladníèka k vyøízení pøipomínky týkající se zaøazení návrhu "Zøízení vlakové
zastávky v Sosnové" do investièních zámìrù obce pro rok 2016. Jedná se o koneèné stanovisko ZO dle jednacího øádu
ZO è. 10 odst. 3.
15/E ZO souhlasí s podnìtem Ing. Kladníèka k provedení kontroly kontrolního výboru týkající se investièního zámìru
"Výstavby železnièní zastávky v Sosnové" - projednání zámìru v orgánech obce.
15/F ZO neschvaluje úpravu textu zápisu ZO v bodì 8) dle námitky è. 1 podané Ing. Kladníèkem.
15/G ZO neschvaluje úpravu textu zápisu ZO v bodì 9) dle námitky podané Ing. Kladníèkem.
* Kompletní znìní tohoto bodu je z dùvodu ochrany osobních dat uvedeno jen v Zápise ze zasedání ZO.

KRÁTCE

K ÈLÁNKU

Polemiku pøes noviny mnoho lidí nemá rádo. Jsem si toho vìdom. Chápu, že obecní tiskovina by mìla sloužit k praktickým informacím a sdìlením týkajícím se života v obci. Proto se jen velmi struènì vyjádøím ke komentáøùm starostky
paní Halasníkové a místostarosty pana Janovského. Téma se týkalo odvolání mé osoby z rady obce. Po pøeètení tolika obvinìní a pomluv, jsem chtìl øešit celou záležitost jako pøestupek, kterým se dotýkají cti mé osoby. Postupnì jsem
ale pochopil, že je marné bojovat s lidmi, kteøí lžou a nemají zájem vìci øešit racionálnì. Nehodlám již ztrácet èas nièím,
co mì popuzuje a uráží. Zkrátka nechci již vìnovat trpìlivost tìm, kdo si ji nezaslouží. Obèané Sosnové mnì dali
dùvìru ve všech opakovaných komunálních volbách. Já si vážím jejich dùvìry. Byl jsem u zrodu obce a hned po revoluci jsem pùsobil ve funkci starosty. Další volební období kromì jednoho jsem byl v radì obce. Vždy jsem bral svou
èinnost v orgánech obce jako službu obèanùm. Mým úsilím bylo, stále je, a bude, korektní jednání ve prospìch obce.
Myslím, že jako jeden ze služebnì nejstarších zastupitelù v obci, znám výkon správy obce v samostatné pùsobnosti
dosti podrobnì. Nikoho nechci pouèovat, ale jednání orgánù obce musí mít øád a øídit se platnou legislativou. Vždy
jsem se ozval, pokud se dìly nepravosti a postupy mimo prospìch obèanù obce.
V Sosnové dne 7.3.2016
Ing. Jiøí Kladníèek
zastupitel obce Sosnová

VESELÁ

POZVÁNKA...
POZVÁNKA

NA ØÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

30. 3. 2016 OD 18:00
OBECNÍHO ÚØADU
V SOSNOVÉ. SRDEÈNÌ JSOU ZVÁNI VŠICHNI OBÈANÉ,
KTEØÍ MAJÍ ZÁJEM O PROJEDNÁVANÝ PROGRAM.
OBCE KONANÉ VE STØEDU

HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

PØIPRAVUJEME...

PÁLENÍ

ÈARODÌJNIC

A STAVÌNÍ MÁJE
SOBOTA

30.

DUBNA

2016

Živá hudba, ohòová show, pro dìti Èarodìjnická maturita a lampiónový prùvod.
za kulturní komisi
D. Staòková

VAJÍÈKA

Zima se vzdává své vlády
a jaro se hlásí, i když ještì
trošku nejistì. Èas letí a i ty
svátky jara jsou letos nìjak
o poznání døíve. Stalo se už
krásnou tradicí, že se u nás
ve školce pravidelnì setkáváme v prùbìhu roku na
tvoøivých dílnièkách. Ty jarní
byly letos vìnovány "Veselým vajíèkùm", která zavítala mezi nás. No vážnì! Naše paní uèitelky Evièka
a Slávinka se pøevlékly za velikonoèní kraslice a doslova
pøitanèily mezi nás. Ani my jsme nezùstali pozadu.
Zazpívali jsme, zarecitovali i zatanèili. Ale to nejdùležitìjší nás èekalo. Za pomoci našich blízkých jsme
tvoøili "veselá vajíèka". Lepili jsme, malovali, omotávali,
kreslili, ale nejvíc nás bavilo vyrábìt ty "draèí". Že nevíte,
jaké to jsou? Zeptejte se dìtí z naší školky. Ony vám to
povìdí. Dìkujeme za krásnì prožitý èas a Vám všem
pøejeme hodnì zdraví, lásky a bohatou pomlázku.
Bc. Jana KØÍŽOVÁ, øeditelka MŠ Sosnová
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LOUÈENÍ
HLEDÁME

NOVÉHO PÁNÍÈKA PRO ÈUBINKU

NÌMECKÉHO OVÈÁKA, KTERÁ BYLA NALEZENA BEZ DOPROVODU V
Je velmi klidná,
milá a pøítulná,stáøí 2-3 roky.
V pøípadì zájmu
se obrat’te na OÚ
v Sosnové tel.
487520874 nebo
na starostku obce
tel. 775253992.
Pejsek je zatím
ubytován na Veterinární klinice
v Sosnové, kde je
v dobrých rukou,
ale páníèek jistì
chybí.

SOSNOVÉ.

LEVNÌJŠÍ

MHD

JÍZDNÉ V

J. Halasníková

Levnìjší tarify jízdného v MHD zaènou platit od bøezna:
Dìtské jednorázové jízdné se tak sníží z deseti korun na
osm. Radnice také zavádí výhodnou roèní jízdenku, která
pøijde na 1500 korun pro dospìlého; dìti, studenti a senioøi zaplatí polovinu. Nový tarif zároveò prodlužuje platnost jednorázové jízdenky ze 45 na 60 minut.
"Integrované celoroèní jízdné bude platit na MHD,
pøímìstské autobusy a vlaky v zónì Èeská Lípa. Platnost
ne na kalendáøní rok, ale na 365 dní je pro zákazníky
nejobjektivnìjší a nenutí je stát fronty v pøedprodeji na
konci roku," upozornil Jiøí Hruboò, øeditel spoleènosti
KORID LK.
Základní jednorázové jízdné je stále 16 korun, zlevnìné
stojí deset korun (s Opuscard). Lidé nad 70 let vìku i nadále jezdí zdarma. K prokázání nároku na jízdné zdarma
si musí poøídit pouze personifikovanou kartu Opuscard
za 140 korun, která platí pìt let. Jinak platí plné jízdné.
Nový tarif platí od 1. bøezna. Pøedbìžnì se odhaduje,
že novinky zvýší ztrátu v tržbách mìstských autobusù,
pro radnici to bude znamenat zvýšení dotace pro
dopravce ze schválených 35 milionù korun na 38 milionù.
Jak se novinka osvìdèí, bude mìsto i dopravce prùbìžnì vyhodnocovat.
Mìstskou dopravu zajišt’uje v Èeské Lípì BusLine, jeho
autobusy pøepraví dennì na šestnácti linkách v prùmìru
6500 cestujících. Autobusy roènì najezdí 1, 2 mil. kilometrù. Všechny novì nastavené ceny jízdného najdete
v pøíloze.
info OÚ v Sosnové
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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SE ZIMOU

Zimu jsme si užili, a teï už nám zbývá jen jaro pøivolat
sem. Že nevíte, jak se to dìlá? To dìti z naší školky to
znají. Vyrobili jsme Moranu, velkou, celou ze slámy. Na
krk vajíèka jsme
navlékli, to aby jí
to slušelo. Jé, ta
je tìžká. Nevadí.
Zajíèci jí urèitì
unesou. A teï
hurá ven. Zima se
jen tak nevzdává,
a tak se musíme
teple obléknout.
Do ruky nástroj,
aby byl poøádný
rámus. A to vám
také byl. Píšt’aly
pískaly,
døívka
t’ukala, chrastítka
chøestila. Do pochodu
vesnicí
jsme si zpívali.
Nakonec jsme Moranu na naší zahradì ve školce spálili.
A tak zimo nashledanou, jaro už je tu.
text a foto Eva VESELÁ
uèitelka MŠ Sosnová

OTVÍRACÍ DOBA OBCHODU NA OÚ VELIKONOCE
PÁTEK 25.3 Až PONDÌLÍ 28.3 ZAVØENO

