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OZNÁMENÍ

OBČANŮM

Svoz nebezpečného odpadu bude dne 19.10.2019
(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 20.10.2019 (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.

POZVÁNKA
Zveme vás na přednášku dopravní nehody a
„ZNALECKÝ POSUDEK“. Přijďte na besedu o
dopravní problematice, na současných přeplněných
komunikacích.
Lektorem bude ing. Jiří Vronský soudní znalec,
v oboru doprava odvětví doprava silniční – dopravní
nehody, odbor ekonomika – cena a odhady motorových
vozidel a externí učitel AUTOŠKOLA HORČIČKA
s.r.o.
Jak postupovat při dopravní nehodě Vám
vysvětlí zástupce firmy ODTAHY HALASNÍK, s.r.o.
Přednáška se bude konat dne 26.9.2019
v Kulturním domě Sosnová, od 17,00 hod.

Jiří Vronský cestář (starý)

ČIPOVÁNÍ PSŮ
Konec hledání ztracených mazlíčků? Nový
způsob registrace psích čipů může veterinářům
ušetřit čas
Novela veterinárního zákona přináší od příštího
roku povinnost očipovat všechny psy. Ta se týká
majitelů psů, nikoliv veterinárních lékařů.
Veterinární lékař je však v konečném důsledku ten,
kdo čip aplikuje a kdo může majitele ohledně
problematiky čipování a registrace čipů odborně
poučit. Proto je dobré vědět více o možnostech,
které jsou aktuálně k dispozici.
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Nečipovaný? Pak není ani očkovaný

nálezci, aby dohledali majitele. Jak to funguje v
praxi, se můžete podívat na tomto videu.

Povinnost čipování je svázána s povinností
očkování proti vzteklině. Z pohledu veterinárního
zákona (č. 166/1999 Sb.) proto pes, který nebude
k 1. 1. 2020 označen mikročipem, nebude mít ani
platné očkování proti vzteklině. Tato povinnost se
netýká psů, kteří byli označeni tetováním před 3.
červencem 2011.

Čip a medailonek může do registru přihlásit také
veterinární lékař. Jedná se o tzv. předregistraci, již
pak musí majitel zvířete dokončit kliknutím na
odkaz v e-mailu, který mu registr zašle. Veterinární
lékař tak může sám zajistit, že pes a jeho majitel
budou lehce dohledatelní, aniž by se do procesu
dohledávání musel zapojovat on sám.

Odpovědnost za čipování leží na chovateli, nikoliv
na veterinárním lékaři. Chovateli, který tuto
povinnost nedodrží, hrozí pokuta až ve výši 50 000
Kč, a pokud jeho zvíře poraní člověka, bude
s majitelem zahájeno správní řízení.

Zvíře lze samozřejmě dohledat i přímým přečtením
čipu, na to je však třeba speciální čtečka, kterou
disponují jen veterinární lékaři či městská policie.
Důležité je, že nálezce neuvidí žádné osobní údaje
majitele. Pouze napíše SMS prostřednictvím
registru Pet2me.eu a ten ji majiteli doručí. Majitel
může nálezce snadno najít, protože se mu zobrazí i
mapa místa, odkud mu byla zpráva zaslána. Celý
proces dohledávání čipů v různých registrech se tak
může značně zjednodušit a urychlit. Kromě toho je
aplikace Pet2me.eu napojena na mezinárodní
registry PetMaxx, takže zvíře lze dohledat i
v případě, že se ztratí v zahraničí.

Proč čip registrovat?
Registrace samotného čipu povinná není. Pokud ji
však majitel psa provede, šance na nalezení zvířete
v případě, že se ztratí, se mnohonásobně zvyšuje.
Bohužel, jednotný registr, který by čipovaná zvířata
evidoval, v současné době v České republice
neexistuje. Existuje několik databází, které psy
s čipem
evidují
– www.narodniregistr.cz,
www.backhome.cz, www.identifikace.cz aj. Jejich
seznam je k dispozici mj. na webových stránkách
Komory veterinárních lékařů ČR. Vzájemně však
příliš nespolupracují. Nastává tak značně chaotická
situace zejména v případě, kdy se snažíme dohledat
majitele ztraceného zvířete.

Bližší informace, jak registr funguje a jak se do něj
lze zaregistrovat, naleznou zájemci na webových
stránkách: https://pet2me.eu

KNIHOVNA

Díky novému registru může psa vrátit majiteli
kdokoliv
Dalším problémem je pak ochrana osobních údajů.
Kvůli obavě ze zneužití osobních a kontaktních
údajů nechtějí někteří majitelé čipy svých mazlíčků
do databází registrovat. Proto vznikla myšlenka
vytvořit novou anonymizovanou databázi, do níž by
mohli registrovat majitelé psů čipy od různých
výrobců.
Registr se jmenuje Pet2me.eu a zaregistrovat čipy
svých psů do něj mohou majitelé zdarma.
Medailonek, jenž poté psovi připevní na obojek,
získají u svého veterináře spolu s identifikačním
čipem. Tento medailonek je vybaven unikátním QR
kódem, který může přečíst každý majitel chytrého
telefonu pomocí čtecí aplikace. Tento způsob může
ušetřit čas veterinářům, na něž se často obracejí

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
PORUCHY ČEZ
800 850 860
PORUCHY SČVK
840 111 111
PORUCHY PLYN
1239
POLICIE ČR – OBVODNÍ ODD. Č.L.
974 471 760
NEMOCNICE POHOTOVOST
DĚTSKÁ
487 954 520
DOSPĚLÍ
487 954 184
Starostka obce
775 253 992, 724 179 753
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FOTBALOVÉ ZPRÁVY „SPARTA SOSNOVÁ“

17.8.2019
V sobotu 17.8. jsme na hřišti v Sosnové přivítali k
prvnímu utkání nové sezóny celek z Horní Police.
Sosnová představila v základní sestavě tři nové
tváře. V bráně se objevil Jarda Svoboda, který přišel
z Lindavy, na kraji zálohy pak nastoupil Zdeněk
Aust, který naposledy nastupoval za SK Skalice a v
obraně mohli diváci vidět také Ondru Kočího, který
přišel z celku z Holan. Tyto změny znamenaly, že
místo v základní sestavě nezbylo například na
Tomáše Hamatu, sosnovskou stálici.
Od úvodních minut byla Sosnová lepším týmem.
Jedním z nejaktivnějších hráčů byl Petr Doseděl. Po
faulu na jeho osobu byl nařízen pokutový kop pro
domácí, který s přehledem proměnil Robert
Slipčenko 1:0. I po vstřelené brance měla Sosnová
převahu a chtěla přidat další branky. To se povedlo
ve 30. minutě. Jan Kliment našel krásným pasem
Davida Volfa, který si míč zpracoval a druhým
dotekem přehodil vyběhnuvšího brankáře hostů 2:0.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 25.9. 2019 od 14,00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan Měkota.

Do druhého poločasu šli domácí s tím, že chtějí
přidat další branky a v klidu utkání dohrát.
Nakročeno k tomu bylo velmi dobře. Hned ve 48.
minutě přidal svoji druhou branku David Volf 3:0.
Jenže třetí branka jako-by domácí uspokojila. Toho
využili hosté a během 20minut snížili na 3:2. To ale
nebylo vše. V nastaveném čase domácí faulovali v
pokutovém území a hlavní rozhodčí nařídil
pokutový kop pro hosty. Nová posila v brance
domácích Jarda Svoboda však předvedl výborný
zákrok a zachránil 3 body pro domácí Sosnovou.
Pavel Košík
31.8.2019

POZVÁNKA NA ZO
Pozvánka na řádné zasedání zastupitestva obce konané
v pondělí 30.9.2019 od 18,00hod v zasedací místností
obecního úřadu v Sosnové.

Zpráva ze sobotního utkání Sparta Sosnová –
Lindava
V sobotu odpoledne hráči Sosnové přivítali na
domácím hřišti celek z Lindavy. Šlo o utkání dvou
neporažených celků z úvodu sezony.
Začátek utkání ovlivnila situace ze 3. minuty utkání.
Pronikajícího útočníka hostů zastavil ve vápně
Sosnovský obránce a rozhodčí bez váhání nařídil
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pokutový kop. Ten proměnil hostující David
Halbich 0:1. Poté se hra vyrovnala. Nehrál se žádný
líbivý fotbal. Byl to boj ve středu hřiště. Nicméně
další branka již nepadla a tak se do kabin odcházelo
za stavu 0:1.
Do druhého poločasu vstoupila Sosnová mnohem
aktivněji a byla lepším mužstvem. Jenže optický
tlak nevedl k žádným větším šancím. Sosnová se
ale přeci jen dočkala vyrovnání. V 64. minutě si na
volný přímý kop naskočil Petr Doseděl a přesnou
hlavičkou vyrovnal na 1:1. To jakoby Sosnovou
nakoplo a hnala se za dalším gólem. Bohužel pro
domácí přišla zbytečná ztráta ve středu hřiště. Míč
získal hostující hráč, který si všiml, že brankář
David Volf je mimo pokutové území a téměř z
poloviny hřiště jej přehodil - 1:2.
Tento gól bohužel znamenal vítězství hostů 2:1.
Příští utkání odehraje Sosnová v neděli 8.9. od
16:00 na hřišti v Bukovanech. Pavel Košík
7.9.2019
Informace k zápasu - Bukovany x Sosnová
Do utkání v Bukovanech jsme nastoupili pouze v 11
hráčích. Chyběla nám celá řada hráčů základní
sestavy.
Prvních 20 minut utkání nebyla absence klíčových
hráčů znát. Hrálo se vyrovnané utkání a šance
otevřít skóre mohli hráči obou celků.
Jenže pak přišel 10ti minutový výpadek Sosnové.
Toho domácí využili a vstřelili 3 branky během
několika minut.
Nutno podotknout, že dvě branky byly velmi sporné
a pravděpodobně jim předcházel offside domácích.
Ještě do konce prvního poločasu Sosnová snížila na
3:1. Petr Doseděl výbornou individuální akcí na
pravé straně prošel přes několik hráčů Bukovan a
zpětnou přihrávkou našel ve vápně Radka Chynu,
který překonal brankáře domácích.
Druhý poločas se odehrával z velké části na
polovině Bukovan, které urputně bránili. Sosnová
držela míč a měla optický tlak, ale bez nějakých
větších šancí.
S přibývajícím časem se Sosnová hnala za
snížením, ale své šance Chyna, Fulier ani Bango
neproměnili a tak utkání skončilo porážkou
Sosnové 1:3.
Další utkání odehraje Sosnová v sobotu 14.9. od
10:30 na hřišti v Sosnové.
Přivítáme celek ze Svoru. Pavel Košík

14.9.2019
Informace z domácího utkání hraného v sobotu.
V sobotu dopoledne přivítala Sosnová na svém
hřišti celek ze Svoru.
Úvod utkání již tradičně Sosnové nevyšel. Už ve 2.
minutě utkání se Svor dostal do vedení, když
pěknou kombinací překonali obranu domácích a
poté i brankáře Svobodu. Po zbytek prvního
poločasu se nehrál příliš pohledný fotbal. Diváci
mohli sledovat mnoho chyb a nepřesností na obou
stranách.
A tak první poločas skončil výhrou Svoru 1:0.
Do druhého poločasu vstoupila lépe Sosnová, která
držela míč a snažila se o vyrovnání. Jenže bohužel z
ojedinělého protiútoku udeřili hosté a vedli již 2:0.
To ale Sosnovou nakoplo ještě více. Hnali se za
snížením, které se podařilo v 62. minutě, kdy
Kliment nastřelil v pokutovém území ruku
hostujícího obránce.
Následný pokutový kop s přehledem proměnil
Robert Slipčenko. Sosnová pokračovala v aktivní
hře dále a také se dočkala druhé branky. Krásnou
kolmou přihrávku od R. Slipčenka využil Jan
Kliment k vyrovnání. Další branka již nepadla a tak
o vítězi rozhodly pokutové kopy. V nich exceloval
domácí brankář Svoboda, který zneškodnil 3
pokutové kopy.
Tímto si Sosnová připisuje 2 body za výhru 3:2 pp.
Další utkání odehrajeme 22.9. od 15:00 v Jestřebí.
Pavel Košík

Nový školní rok ve školce
Nový školní rok v naší mateřské škole je ve
znamení změn. Asi tou největší je ta, že se v září
neotevřely dveře školní družinky, která byla po 21
let
naší
neodmyslitelnou
součástí.
Od letošního školního roku navštěvují žáci školní
družinu v ZŠ Dr. M. Tyrše. Další změnou je
znovuotevření třídy „myšek“, což jsou naši
benjamínci, a to z důvodu nebývalého zájmu
o naší školku v době zápisu. Pro letošní školní rok
máme zapsáno celkem 34 dětí ve dvou třídách ve
věku 2,5 - 7 let. Radostným překvapením pro děti
byla školní zahrada, na které přes prázdniny
proběhly úpravy povrchu s instalací dalších prvků
v podobě dětského venkovního fitness a lokomotivy
s vagóny. Na realizaci se podílely i samy děti
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rozvážením dopadové plochy v prostoru „pod
lipou“ a rodiče nově přijatých dětí, kteří pomohli
s výkopem děr a usazením lokomotivy s vagóny.
Posílili jsme i v oblasti personální a přivítali mezi
námi novou paní učitelku Martinku a školní
asistentku Jitušku. Naopak problém s udržením
pozice vedoucí školní jídelny nám pomohla vyřešit
obec, čehož si moc vážíme. Doufejme,
že personální problémy tohoto druhu budou od
1.1.2020 minulostí, jelikož nás čeká zásadní změna
pro školku a tou je nové financování regionálního
školství.
Je na místě poděkovat všem zaměstnancům,
rodičům, obci, ale i všem dětem a žáčkům
za spolupráci a pomoc v minulém školním roce a
pro tento školní rok Vám přeji všechno dobré.
Bc. Jana KŘÍŽOVÁ, ředitelka MŠ Sosnová

Ahoj kluci, ahoj holky, vítejte do naší školky.
Prázdniny pomalu končily a my se začali chystat na
příchod našich dětí. Úklid školky, výzdoba tříd a
šaten - to k začátku školního roku patří. Letos se
naše školička rozrostla o novou třídu. Nové děti
nastoupily do třídy „Myšek“. Nábytek a hračky jsou
určeny pro nejmladší děti ve věku od 2,5 do 4 let.
Do naší „myšší“ party jsme letos přivítali Aničku,
Marušku, Ferdíka, Olíka, Viktorku, Juráška,
Emičku, Mariánku a Tadeášky rovnou dva.
K „zajíčkům“ přibyl Jiřík, Daník, Tobík a Ellinka.
Přejeme všem našim novým kamarádům, ať se jim
ve školce líbí, stýská se jen trošičku a na tváři
žádnou
slzičku.
Rozzářené
oči
a úsměv, jsou tou nejlepší motivací a odměnou pro
nás dospělé.
Eva VESELÁ, učitelka MŠ Sosnová
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Škola již v přestavěné podobě.

Původní německá škola.

Sázení „Lípy Svobody“.
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