Občasník občanů a přátel Sosnové

Listopad 2019

Třídění odpadů – jedlé tuky a oleje
Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne
menší či větší množství použitých rostlinných olejů či
tuků. Nejhorším možným řešením je vylévat je do
kanalizace. Odpadní oleje a tuky totiž ulpívají na stěnách
kanalizačních trubek a ucpávají je. Jejich přítomnost v
odpadních vodách má také negativní dopad na životní
prostředí. Použité oleje jsou přitom cennou surovinou,
která může být využita například v energetice, hodí se i
pro výrobu biopaliv nebo maziv a podobně.

8.12.2019 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Novou povinnost danou vyhláškou Ministerstva
životního prostředí, zajistit od roku 2020 oddělený sběr
použitých olejů a tuků z domácností, tak začne plnit i
naše obec. V obci bude k dispozici kontejner, kam
mohou občané ukládat přepálený rostlinný olej a tuk
v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
Další možností bude odevzdat PET lahve s olejem ve
sběrném dvoře svozové firmy Marius Pedersen.
O umístění nádoby budete včas informováni.
starostka obce

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

KNIHOVNA

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

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 27.11. 2019 od 14,00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan Měkota.
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POZVÁNKA NA ZO

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 25.11.2019 od 18,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.

OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH V ROCE
2019
otevřeno 17.11.2019 - Den boje za svobodu a dem.
otevřeno 24.12.2019 - Štědrý den
zavřeno 25.12.2019 - 1. svátek vánoční
zavřeno 26.12.2019 - 2. svátek vánoční

PŘIPRAVUJEME…

měl jednoduchou pozici - 1:3.Jenže Sosnová nepřestala
dělat chyby v zadních řadách a Stružnice toho využila ke
vstřelení dalších branek. Nejprve na 1:4 zvýšil hostující
hráč z přímého kopu. Poté se podařilo Sosnové opět
snížit, kdy hostující brankář při snaze odkopnout míč
trefil napadajícího Radka Chynu a skóre bylo 2:4. První
poločas plný branek pokračoval. O pár minut později už
to bylo dokonce 2:6. Na 3:6 ještě zkorigoval Tomáš
Hamata, který svůj únik zakončil dloubáčkem alá Karel
Poborský. A tak první poločas plný branek ale i
špatného výkonu Sosnové skončil 3:6.
Do druhého poločasu vstoupila Sosnová velmi dobře. Na
4:6 snížil Zdeněk Aust, který dobře zakombinoval s
Milanem Slipčenkem a poté si poradil i s brankářem
hostů. Celý druhý poločas měla Sosnová herní převahu a
hosty ze Stružnice přehrávala, ale bohužel další branky v
hostující brance diváci již neviděli. A tak utkání skončilo
spíše tenisovým výsledkem 4:6. Celé utkání ještě
ovlivnila červená karta pro domácího Jiřího Vokouna ze
35. minuty utkání.
Další utkání odehraje Sosnová v sobotu 19.10. od 15:00
na hřišti v Kravařích

V sobotu 19.10.19 odpoledne
Sosnové na hřiště do Kravař.

zajížděli

fotbalisté

Od úvodních minut byla Sosnová jasně lepším týmem,
což se projevilo i na skóre. Nejprve skóre otevřel
navrátilec do sestavy David Volf. Na 2:0 zvýšil po
pěkné kombinační akci Petr Doseděl. A výbornou
"dvacetiminutovku" uzavřel svým druhým gólem David
Volf. Sosnová tak vedla ve 20. minutě již 3:0. Jenže to
jakoby Sosnovou uspokojilo a přišel trest. Ještě do
přestávky dokázali hráči Kravař snížit na rozdíl jediné
branky a tak se do šaten šlo za stavu 2:3.

FOTBALOVÉ ZPRÁVY „SPARTA SOSNOVÁ“

V sobotu 12.10.19 se Sosnová utkala na svém hřišti s
celkem ze Stružnice.
Úvod utkání Sosnové vůbec nevyšel. Už v 10. minutě
prohrávala 0:3. Snížení přišlo v 15. minutě. Po pravé
straně hřiště potáhnul míč Tomáš Hamata a přesnou
přihrávkou našel před brankou Radka Chynu, který už

Do druhého poločasu chtěla Sosnová vstoupit aktivně a
přidat branku aby se hra uklidnila. Jenže opak byl
pravdou. Sosnová předvedla trestuhodné chyby, kterých
Kravaře využili a v 60. minutě už Sosnová prohrávala
5:3. Když se Sosnová vzpamatovala z této "facky" tak
znovu převzala otěže hry. Snížit na 4:5 se podařilo
Davidu Volfovi, který dovršil hattrick. Jenže to bylo ze
strany Sosnové všechno. A tak utkání skončilo
vítězstvím Kravař 5:4. Sosnová si tak neveze ani bod,
přesto, že již vedla 3:0.
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Další utkání sehraje Sosnová v sobotu 26.10. od 14:30
na půdě prvního celku Dubice.

neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví a někdy i
životech. Abychom předešli podobným nehezkým
zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak
nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a
aromatickými lampami.

V sobotu 26.10.19 zajížděli fotbalisté Sparty Sosnové
na hřiště momentálně prvního celku Okresního přeboru
Dubice.

 Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo
aromatickou lampu bez dozoru dospělé osoby,
přitom pozor na únavu, usnutí apod. Zabraňme,
aby na hořící svíčku dosáhly malé děti. Hlídejme
také starší děti a domácí mazlíčky.
 Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo
aromatickou
lampu
patří
podložka
z
nehořlavého materiálu o dostatečné šíři,
například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze
žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či
roztavení svíčky, zabrání se nehořlavou
podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové
textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy
nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých
materiálů, jako je například papír či textil.
 Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny
hořlavé materiály a ozdoby, jako jsou větvičky
jehličnatých stromů a další ozdoby z plastů,
textilií či papíru.
 Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může
svíčku převrhnout nebo plamen rozkmitat a
zapálit okolní ozdoby na věnci nebo svícnu,
případně záclony a další bytové textilie.
 Dbejme již při nákupu svíčky či adventního
věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají
v sobě zalisované suché květy, listy nebo jiné
hořlavé materiály, mohou po prohoření tuto
ozdobu snadno zapálit a následně způsobit požár,
který se v bytě šíří velmi rychle.
 Pokud na adventním věnci nejsou svíčky
umístěné v misce z nehořlavého materiálu, který
oddělí svíčku od dekorace a zachytí horký vosk,
svíčky v žádném případě nezapalujme. Věnec
s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze
jako dekoraci.

Úvodních 20 minut bylo velmi vyrovnaných. Sosnová
sice držela míč více na svých kopačkách, ale Dubice
zase hrozila z protiútoků. Jeden z nich využil ke
skórování domácí útočník Škach. Obdržená branka
Sosnovou nijak nesrazila. Vyrovnání se Sosnová dočkala
po rohovém kopu, kdy si přesně naskočil Zdeněk Sameš
a bylo to 1:1. Další branku viděli diváci přesně po 10
minutách. A znovu v síti domácích. K volnému přímému
kopu se postavil David Volf a přesnou střelou nedal
domácímu brankáři šanci 1:2. Na 3:1 zvýšila Sosnová
těsně před odchodem do šaten. Na další rohový kop si
znovu naskočil Zdeněk Sameš a bylo to již 1:3 pro
Sosnovou.
Druhý poločas navázal na ten první. Sosnová více hrála
s míčem a Dubice čekala na své šance. Další branku
přidala ale opět Sosnová. A kdo jiný než Zdeněk Sameš,
který dovršil hattrick. Jak jinak než přesnou hlavičkou
po rohovém kopu. Ve zbytku utkání už hrála Sosnová to
co potřebovala, nikam se nehnala a v klidu si hlídala
výsledek. V závěru už jen dokázali hráči Dubice snížit
na 2:4, ale víc už se toho nestalo. Sosnová si tak po
nejlepším výkonu v sezóně odváží důležité 3 body z
Dubice.
Další utkání hraje Sosnová na domácím hřišti v sobotu
2.11.2019 od 10:30.
Srdečně zveme všechny příznivce Sosnovského fotbalu.
Pavel Košík

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před
vánočními svátky. Letos připadá první adventní neděle
na 1. prosince. Také lidé v České republice si oblíbili
tradiční oslavy adventního období, ke kterému patří
zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo
svíček může přinést do každého domova atmosféru
klidu, pohody a předvánočního rozjímání, ale také

Požáry vánočních stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a
prskavek se už objevují ojediněle, protože většina
domácností dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho
bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla.
Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti,
opatřené českým návodem použití a s příslušnými
certifikáty. Hasiči totiž evidují také několik případů
z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu začal hořet
vánoční stromek.
Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů.
Při pečení, vaření a smažení nenechávejme bez
dozoru zapnutý sporák nebo vařič, dbejme zvýšené
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opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení
připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký
olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit
vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“, rozšíření
požáru
na
digestoř
a
kuchyňskou
linku,
případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny,
je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou
utěrkou nebo třeba plechem na pečení a oheň tak
udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou
speciálně na jedlý tuk. Před začátkem hašení je třeba
vypnout přívod energie.
Zábavní pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale
v posledních letech i vánočních svátků, s efekty zábavní
pyrotechniky, jejíž používání má svá pravidla.
V některých obcích upravuje místo a čas používání
zábavní pyrotechniky obecně závazná vyhláška. Také
vypouštění lampionů štěstí je v některých městech a
obcích zcela zakázáno.







Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem.
Dodržujme vždy pokynů výrobce.
Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných látek.
Pyrotechnické
předměty
odpalujeme
v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat,
abychom zamezili zraněním nebo případnému
poškození sluchu.
Pro odpalování různých pyrotechnických
předmětů
zvolme
volná
prostranství,
neodpalujme je v uzavřených prostorech,
v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice
může zapálit například obložení balkonu či jiné
hořlavé materiály.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný
čas adventu a krásné vánoční svátky!
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Vážení občané,
„do roka a do dne“ jsme společně v Sosnováčku probrali
témata ankety vypsané loni v listopadu. Dnes tedy o těch
posledních.
„Jakým směrem by se měla Sosnová ubírat?“
1. Dál pečovat o pořádek, čistotu, veřejnou zeleň.
2. Usilovat o větší obec s odpovídající infrastrukturou.
3. Podporovat bezpečnost v obci.
Pro tento účel obec zaměstnává pracovnice, které se o
pořádek v obci starají a reagují i na nově vzniklé
potřeby. Je současně jasné, že pořádek v obci nezávisí
pouze na těchto dvou pracovnicích, ale na nás všech. Je
pečováno i o zeleň, případné dosazení zeleně na místa,
kterým toto opatření prospěje. Letos došlo k zakoupení

dokonalejší mechanizace pro údržbu i přepravu
materiálu.
Obec se podle Územního plánu přirozeně postupně
rozroste. Tomuto stavu bude v budoucnu podřízena i
související infrastruktura. Územní plán je konečně před
předáním zpracovaného materiálu obci na začátku roku
2020. Plán rozvoje obce pro příští roky je uložen na obci
a k nahlédnutí je i na webových stránkách obce.
Bezpečnost v obci je podporována občasným dohledem
policie, která v určitých intervalech obec projíždí a
monitoruje. Každý občan může hlásit ohrožení v situaci
vyžadující zásah v zájmu ochrany.
„Cítíte se dostatečně informováni o dění v obci?“
ANO odpovědělo 74,4 % obyvatel. 14 % odpovědělo, že
NE. K tomu sdělujeme, že informace o dění v obci jsou
nejen u OÚ, ale i na známých místech ve vývěskách v
obci. O celém jednání zastupitelstva je prováděn hlasový
záznam, který je doslovným dokladem a je uložen na
OÚ. Usnesení zastupitelstva jsou uvedena v Sosnováčku
v podobě, která je v současnosti obvyklá. Přichází tak do
každé rodiny. Termíny schůzí zastupitelstva s
pozvánkou na jednání jsou uveřejňovány tamtéž.
Informace o programech různého žánru nebo aktivit jsou
na plakátových plochách. Podrobné informace z
projednávaných témat mohou občané získávat osobně
při účasti na zasedání zastupitelstva. Své dotazy a
připomínky mohou předat osobně do podatelny OÚ nebo
do poštovní schránky OÚ. Dotazy budou zodpovězeny i
při osobní návštěvě OÚ.
„Postrádáte v obci zdravotní či sociální službu?“
56 % osob, které vyplnily anketní lístek, postrádá domov
pro seniory. Na tento požadavek navazuje uskutečněné
zakoupení „holubího domu“ v Lesné. Záměrem je, aby
sloužil právě sociálním potřebám osob naší obce. V
současnosti je objekt vyklizen, je připravována
projektová dokumentace s finanční prognózou.
Konkrétní účel využití bytových jednotek s veškerými
souvislostmi o stavebních úpravách, podmínkách
bydlení i kapacitě budou teprve projednávány v
zastupitelstvu a zveřejněny.
Ještě – 17 % postrádá terénní a sociální služby, 9 %
zubního lékaře a návštěvy lékařů v domácnosti,
praktického lékaře v obci. Zde je nutné předeslat, že si
vážíme připomínek a nápadů občanů. Současně je
potřebné si uvědomit, že jsme malá obec s výhodným
přístupem k místům zdravotního ošetření. Skutečnost, že
v celé republice (až na výjimky) je nedostatek lékařů a
zdravotního personálu, je všeobecně známá. Proto přání
zajistit v obci praktického či zubního lékaře zůstane
nadále jen zbožným přáním, které je vzdáleno možnosti
realizace. Lékaři na žádost rodiny podle svých možností
a podle potřeby konají i návštěvy v rodinách.
Ale k terénním a sociálním službám můžeme poskytnout
následující informace:
Od pondělí do pátku od 6.30 do 15.00 hodin je možné
volat na tel. číslo 487 521 470 a 487 874 593 nebo
můžete osobně navštívit Dům s pečovatelskou službou
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na adrese Ústecká 2855, Česká Lípa – Lada. Informace
jsou i na webových stránkách: www.ssmcl.cz.
Jsou nabízeny tyto služby pro osoby v domácnosti:
pomoc a podpora při podávání a přípravě jídla, při
oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo na vozík,
při osobní hygieně v domácnosti na lůžku, u umyvadla,
celkové koupele, péče o vlasy, nehty, běžný úklid a
údržba domácnosti, při topení v kamnech, donáška vody,
topiva, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla, drobné
opravy prádla, doprovázení do různých zařízení, k
lékaři, na instituce, dohled nad příjmem léků, doprovod
za soukromými zájmy nebo při procházce.
Je potřeba, aby se rodina nebo občan zkontaktovali s
vedením Domu s pečovatelskou službou v Č. Lípě
osobně nebo telefonicky a dohodli se na podmínkách. I
takto by mohly být uspokojovány požadavky charakteru
sociálních služeb v obci. Kromě této instituce jsou určité
druhy sociálních služeb poskytovány sociálními
institucemi v Konopeově ulici v České Lípě (u
autobusového nádraží).
Poslední a ojediněle se vyskytující připomínky:
- zřízení koutku pro děti v Lesné, umístění laviček
Lavičky umístěné u tří lip v Lesné jsou natřené a jsou
v prozatím vyhovujícím stavu. Vidíme, že v Lesné již
probíhá radikální stavební proměna a s tím souvisí i
řešení úprav prostředí i cest a chodníků. Současné
obyvatele chápeme ve smyslu snahy o hezké prostředí a
věříme, že i oni pochopí, že budování koutku v
rozestavěném územním celku není zatím vhodné.
Doporučujeme návštěvu hřiště u bytovek za viaduktem –
spojenou s poněkud delší procházkou.
Na žádost obyvatel sosnovské návsi a přilehlého okolí
budou v dohledné době znovu doplněny hrací prvky pro
děti – podle návrhu obyvatel návsi a rozpočtu obce.
- hluk z autodromu
Opakované měření hluku KHSLK nepřineslo žádné
nové výsledky. Hluk a kouř byl řešen s KHSLK, KÚLK
i MěÚ Česká Lípa – odborem životního prostředí. I zde
úřady neshledaly úroveň hodnou postihu. O nevhodnosti
konání akce Setkání mistrů v době Památky zesnulých
bylo jednáno s vedením autodromu. Tento termín
organizátorům vyšel jako nejvhodnější pro možnou
účast samotných jezdců. Obec nemá pravomoc termín
nebo akci ovlivnit.
- přidání spoje MHD ve večerních hodinách
MHD provozuje město Česká Lípa, úhradu za obec
provádí Liberecký kraj. Obec přispívá částkou cca 150
tisíc korun od platnosti nově uzavřené smlouvy. Večerní
spoje jsou nevytížené a město nemá zájem o jejich
provozování.
- klid od hlučných činností o víkendu
V souvislosti s touto připomínkou se vnucuje následující
myšlenka. Žijeme na vesnici, kde tu a tam zakokrhá
kohout, zatěkají psi, někdo – když se vyspí z odpolední
nebo z noční směny nemá zrovna vždy možnost dělat
hned další činnosti v pracovní dny, aby je nemusel

vykonávat o víkendu. Jestli by nestálo za to uvažovat i o
toleranci. Protože na vesnici skoro každá domácnost
„vydává“ občas určité zvuky. Vždyť úkon netrvá tak
dlouho. Zkusme to s jistým stupněm tolerance v zájmu
sousedských vztahů „vydržet“. Však vy víte.
- kouření komínů v zimním období
O tom jsme si již povídali v jednom z minulých
Sosnováčků.
- chodník při silnici mezi Sosnovou a Českou Lípou
Je doslova na nejlepší cestě, je zde nalezena shoda
České Lípy a Sosnové, je zadána pracovní studie
proveditelnosti. Těšme se na výsledek, zítra to také ještě
nebude, ale bude to.
- ořezání lip na návsi
Bylo provedeno pokácení jednoho z ohrožujících
stromů. Radikální řez u zbývajících stromů dle posudku
nebyl nutný.
- zaměřit se na případné fetující osoby a jejich schůzky
za skalkou v lese
Těmito místy na žádost obce občasně projíždějí policejní
hlídky.
- usilovat o bohatší program v MŠ
Požadavek je nejlépe řešitelný přímo při rodičovských
schůzkách v Mateřské škole Sosnová. Tam mají být tyto
podněty předkládány. Zaměstnanci školky pak mohou
přímo reagovat a objasnit možnosti i podmínky. Obec
jako zřizovatel nezasahuje do výukových programů MŠ.
- sociální zázemí u dětského hřiště a dovybavení novými
prvky
V současném rozpočtu není počítáno s vybudováním
sociálního zařízení u dětského hřiště. Dosud dostupné
herní prvky (po doplnění těchto zařízení na návsi) se
zatím jeví jako dostatečné. Malé děti mají i díky
osobním aktivitám rodičů a snaze OÚ k dispozici kromě
příležitostí na dětském hřišti řadu jednoduchých a v
přírodě se vyskytujících poznávacích prvků a možností,
které podporují jejich fantazii i pohyb lépe, než různé
rádoby atraktivní barvami a světly hýřící uměle
vyrobené prostředky zábavy. Děti potřebují ve volných
chvílích ke hře především: své rodiče, sourozence,
kamarády, možnost pohybu, čisté prostředí. Také
potřebují rodiče ke komunikaci, výzvám, pochvale,
obdivu, inspiraci a k dohledu pro jejich bezpečí.
- dětský koutek s kavárnou pro schůzky rodičů a dětí
Obec zatím neuvažuje o tomto záměru. Ale je jistě
možné, aby některý z obyvatelů Sosnové tuto
podnikatelskou činnost zavedl a provozoval.
- otevřený OÚ v úředních hodinách pro veřejnost
U vstupu do budovy OÚ je zabudován funkční zvonek,
který není překážkou pro vstup občanů k projednání
svých záležitostí. Jeho obsluha je jednoduchá a
neznamená žádnou překážku pro přístup na úřad. Toto
opatření má i bezpečnostní charakter. Není výjimkou, že
potřebné záležitosti si na OÚ občané vyřídí i mimo
úřední hodiny.
- zájezdy na různé kulturní žánry a programy
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Vedení obce se snaží zajistit různorodost návštěv
kulturních programů podle podnětů obyvatel v průměru
4x za rok. Problémem někdy bývá naplnění autobusu
zájemci z obce a někdy i cenové relace i za používání
příspěvků z obecních prostředků. O těchto programech
také rozhoduje zastupitelstvo. Návrhy mohou podávat
občané a zastupitelstvo z návrhů vybere ty nejvhodnější.
Kromě zájezdů za kulturou jsou četné akce
uskutečňovány přímo v našem kulturním domě nebo pod
širým nebem.
- vlaková zastávka
SŽDC nemá zájem o zřízení další zastávky z důvodu
celostátního zájmu dopravu zrychlit a v úseku Česká
Lípa – Lovosice jsou plánovány pouze 4 zastávky.
- ochrana před deštěm a nepohodou u hlavní silnice
Pro zřízení přístřešku v místě zastávky autobusu u hlavní
silnice nedal správce komunikace kladné stanovisko .
- obtěžování podomními prodejci
Tomu můžeme zamezit hlavně sami tím, že je vůbec
nevpouštíme na náš pozemek ani do soukromí a
nekomunikujeme s nimi. Však oni pochopí.
- svoz odpadu a třídění
Celkově se jeví tato služba co do termínů, druhu i počtu
kontejnerů jako dostačující. Výhodou je i blízkost
sběrného dvora.
Nyní nově přibude v obci jeden kontejner na sběr
plechových obalů od nápojů apod. Jeho umístění bude
oznámeno.
- zpomalovací pruhy a opatření pro bezpečnou jízdu obcí
Vše bude řešeno současně s provedením humanizace
průjezdu obcí, o které je již rozhodnuto.
- hyzdící vzhled motelu u hlavní silnice
Upozornění ze strany obce řešil stavební úřad Č. Lípa.
Výsledkem je prozatím pouze nová střecha. V současné
době je celý objekt nabízen k prodeji. Překážkou k
odprodeji je nedostatek místa k parkování.
- dokončení územního plánu
Původně měl být již dávno dokončen a předán obci. Po
posledním jednání mezi obcí a autory zpracování ÚP je
očekáváno konečné předání zpracovaného dokumentu
koncem tohoto roku nebo na začátku roku 2020.
- zveřejnění výsledků ankety a objasnění obsahu
připomínek
Výsledky ankety byly zveřejněny na jaře 2019. Anketní
lístky odevzdalo 43 rodin, tj. 17,2 %. V průběhu roku
2019 byly postupně probrány všechny připomínky
občanů a informačně uveřejněny v časopisu Sosnováček.
Nakonec plníme slib daný v minulém Sosnováčku. Totiž
- že se dovíte, jaká byla „docházka“ dne 30. října na
„tanečku seniorů“. V knize „docházky“ bylo zapsáno 31
osob. Ale víme, že tentokrát z pravidelných a věrných
účastníků ze zcela oprávněných důvodů chybělo 5 osob,
které pravidelně přicházejí – takže se účast zvýšila o 15
%. Byl plný sál a veselo také bylo.
Zábradlí u schodů při vchodu do sálu KD je již
vyrobeno. Jeho montáž vyžaduje poněkud výjimečný
způsob provedení - kvůli materiálu v základu - pro jeho
uchycení a kvůli bezpečnostním předpisům pro únikové

cesty z objektů. Proto vznikl časový posun. Ale
doopravdy bude.
Marie Braunová

Ohlédnutí za kulturním večerem
V sobotu 9. listopadu přivítal náš kulturní dům hudební
skupinu The Beatles revival Kladno, kterou jako host
doplnil legendární Karel Kahovec.
Sálem se rozezněly hity Beatles a také jsme
zavzpomínali na Petra Nováka u jeho hitů Hvězdičko
blýskavá, Povídej a mnoha dalších.
Dvě hodiny příjemně stráveného času utekly každému
jako voda a děkuji kapele za milé vystupování a
trpělivost při podepisování a fotografování, protože
zájem o kapelu byl opravdu velký.
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Podzimní tvoření
„Jé, houba.“ „A tady taky!“ „Jů a tady a tady…“.
Takhle nějak to vypadalo na našich vycházkách do lesa.
Děti sbíraly jako o život. Že je vám to povědomé? Jistě
jste si houbařskou sezonu užili tak, jako my. Houby se
objevily i na našem již tradičním podzimním tvoření.
Tentokrát na téma podzim v lese. Malí prťouskové se
nestyděli a předvedli se svým blízkým. Naše hosty jsme
přivítali tanečkem, ten vystřídaly básničky a písničky.
Na návštěvu přišel i „Lesníček“ a společně si s dětmi
zatancoval. A pak připravit šikovné ruce a hurá
do práce. Pomohli jsme veverce louskat oříšky, které
však nezůstaly v košíčku, ale u mlsounů v bříšku.
Moudré sově vytvořit malé sovičky z papíru, bylo
snadné. Také nám ve třídě vyrostly houby. To děti ze
slaného těsta modelovaly krásné houbičky. Těsto bylo
všude,
ale byla to zábava! Nechyběly ani kaštany a z nich
vyrábění
housenek.
Děti
se
vždy
na společné tvoření těší a chtějí si ho užít.
Proto děkujeme, že jste si udělali čas a opět přišli mezi
nás.
VESELÁ Eva, učitelka MŠ Sosnová
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Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po
roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Proč si děda říci nedá,
tluče o stůl v předsíni
a pak běda, marně hledá
kapra pod skříní.
Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme aspoň máme něco pro kočku.
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po
roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s Minimaxem
zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po
roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny,“
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný,
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po
roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
A když sní se, co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc, jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po
roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
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