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OZNÁMENÍ

Obèasník obèanù a pøátel Sosnové

OBÈANÙM...

IKONOGRAFIE ZNAKU
OBCE SOSNOVÁ

UZAVØENÍ SMÍŠENKY
V minulém èísle Sosnováèku jsme Vás informovali, že od
prosince tohoto roku ukonèí svùj provoz Smíšenka
Jizerských pekáren v budovì OÚ v Sosnové. Bohužel,
k jejímu uzavøení dojde již

15.

SRPNA

2016.

SETKÁNÍ KLUBU DÍVEK A žEN V SOSNOVÉ 2016
Vždy od 18:00 hodin v klubovnì na høišti
12. záøí, 10. øíjna, 14. listopadu, 12. prosince
V. Jeøalová
SOSNOVSKÝ

BÌžECKÝ ZÁVOD 2016
V sobotu 24. záøí od 9:00 hodin.
Bližší informace na vývìskách a v Sosnováèku v záøí.
J. Stanìk, sportovní komise

A PRAPORU

První zmínka o obci je datována do roku 1554, kdy údajnì byly zahájeny zápisy do tzv. konšelské knihy obce
Kynastu, jak se Sosnová tehdy nazývala. Zmínka je èinìna i o sousední vsi Zukmantlu, která dnes nese jméno
Lesná. Protože prameny pøed polovinou 16. století o nich
mlèí, lze uvažovat o jejich vzniku nedlouho pøed datem
první zmínky. Obì obce trvale sdílely spoleèné osudy.
Sosnová s lesnou ležely na území pánù z Vartenberka,
kteøí vybudováním Nového zámku v Zahrádkách v druhé
polovinì 16. století vytvoøili nové centrum správy panství.
Velice pravdìpodobnì zní úvaha, že na budování zámku
se podíleli horníci a øemeslníci z krušnohorské Krupky,
kterou i s jejími bohatými cínovými doly svého èasu vlastnil Václav z Vartenberka. Dìlníci pracující pro
novozámeckého pána se nevrátili do bývalého místa
pùsobení a usadili se v okolí. Zøejmì tak vznikly nové vsi,
pokraèování na str. 2
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pokraèování ze str. 1
které noví obyvatelé pojmenovali Kienast a Zukmantel snad podle míst svého pùvodu.
Po pobìlohorských konfiskacích získal panství Nový
zámek Albrecht z Valdštejna. Vdovì po zavraždìném
Valdštejnovi, Isabele Kateøinì z Harrachu, byl tento statek vrácen v roce 1636. Jediná Valdštejnova dcera Marie
Alžbìta dìdila po své matce v roce 1654. Byla vdaná a
Rudolfa hrabìte Kounice. Jejich potomci drželi panství
dalších dvì stì padesát let. Když v roce 1897 zemøel
Albrecht Vincenc hrabì Kounic, dìdila Nový zámek
mladší z dcer Eleonora, vdaná za Gézu hrabìte
Andrássyho.
Etymologický výklad pojmenování obce ukazuje, že základ je v nìmeckém výrazu pro sosnovou vìtev.
Novodobé èeské pojmenování obce Sosnová vychází
z nìmeckého názvu.
Znak obce Sosnová má podobu støíbro-èervenì dìleného štítu, v nìmž nahoøe vodorovnì èervená vìtévka
borovice se ètyømi svazky zelených jehlic a jednou visící
èervenou šiškou, dole dvì støíbrná lekna na zkøížených
stoncích. Vìtévka sosny (borovice) horní polovinì
pøipomíná jméno obce Sosnová. Lekna v dolní polovinì
jsou rodovým znakem hrabat Kounicù. Použitím leknínových listù je poukázáno nejen na rod, který byl s historií obce spojen nepøetržitì více jak 250 let, ale také na
skuteènost, že v okolí je øada rybníkù. Dìlení štítu na dvì
èásti mùže naznaèovat existenci dvou obcí Sosnové
a Lesné. Prapor opakuje podobu znaku a má s ním shodný výklad.
Stanislav Kasík, Heraldická kanceláø DAUPHIN
Roudnice nad Labem, autor návrhù znaku a praporu
obce Sosnová.

INFO

Z KNIHOVNY...

NOVÉ

KNIHY
Fenwick Liz - Aféra v Cornwallu
James Peter - Smrt ve vyšší spoleènosti
Ludvíková Jitka - Osvícení zoufalého muže
Ebershoff David - Dánská dívka
Vondruška Vlastimil - Fiorella a Bratrstvo køišt’álu
Olomoucký bestiáø, Husitská epopej IV
Michaels Fern - Mstitelky: z cyklu 1.
Oko za oko: z cyklu 2.
Cimický Jan - Pavilon na zlatém návrší
Armentrout - Neohlížej se
Lindsay Jeffry - Tropická deprese
Kelk Lindsay - Co ta holka chce?
Child Lee - Jatka
Ehrhardt Ute - Upøímní lidé lžou opravdu dobøe
Hodné holky se dostanou do nebe, zlobivé kam chtìjí
Martin- Lugand Agnes - Št’astní lidé ètou a pijou kávu
Lauren Christina - Božský milenec
Èechura Jaroslav - Karel VI. na dvojím trùnì
Militká Hana - Pronikavý smích
Sparks Nicholas - Volba
Spielman Lori - Sladké odpuštìní
Fielding Joy - Øekni, kde ji najdu
David Petr - Nejkrásnìjší výlety
Maternová Jana - Taškaøice
Keleová - Vasilko Táòa - Srdce v temnotách, Touhy
Smith Tom - Farma
Summers M. J. - Šance na lásku
Ng Celeste - Vše, co jsme si nikdy neøekli
Øeháèková Vìra - Høešit je lidské
Nobbs David - Jsi to ty?
Müllerová Alena - Muž ve støídavé péèi
Driscoll Teresa - Dárek na rozlouèenou
Naïa Bendová

CITY CROSS RUN Z ÈESKÉ LÍPY
MÍØÍ PØES SOSNOVOU
Urèitì jste již slyšeli o tzv. zážitkovém bìhu s podtitulem
“pøes mìsto, pøesto pøírodou”. 1. øíjna 2016 se v Èeské
Lípì odstartuje podobný závod, 16 km dlouhá trat’, která
povede i pøes Sosnovou. Kdo bìžet nechce, nebo
nemùže, nemusí být smutný.. City Cross Walk, jako souèást tohoto sportovního dne, umožní úèastníkùm projít
zajímavou èást trasy závodu jen vycházkovým tempem.
Kdo se necítí na celou trasu bìhu, mùže trasu absolvovat ve dvouèlenné štafetì.
V cíli na úèastníky èeká City Cross Foot Festival s ochutnávkou jídel z celého svìta, prodejními stánky, hudbou.
Start a cíl ja na námìstí T.G. M., pak - KD Crystal - stadion - autodrom v Sosnové - Sosnová - okraj Pekla - rybník Dubice - kolem Plouènice a vodním hradem Lipý zpìt
do cíle. Další info na webu citycrossrun.cz/ceska-lipa/
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
Strana 2

