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Občasník občanů a přátel Sosnové

Důležité upozornění

15.11.2019 SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA

Dne 2. a 3.11. 2019 se koná na autodromu v
Sosnové Setkání mistrů. Tato akce se bohužel
dotkne i Památky zesnulých, kdy vzpomínáme na
své blízké, kteří již nejsou s námi.
Komunikace a parkoviště u hřbitova nejsou ve
vlastnictví obce a obec nemá možnost je vyhradit
pouze pro parkování návštěvníků hřbitova. Vedení
autodromu bude písemně upozorněno na plánování
akcí na příští rok, aby takto významný den nebyl
narušen pořádáním podobné akce.
J.Halasníková

VYPRODÁNO !!!
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.
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Ke změně času na ZIMNÍ 2019 dojde
27. ŘÍJNA 2019 03:00:00 ZE 3:00 NA 2:00
BUDEME SPÁT O HODINU VÍCE. ZE ZAČÁTKU
BUDE RÁNO VÍCE SVĚTLA, ALE VEČER DŘÍVE
TMA.

KNIHOVNA

Nové knihy:
Večeře v Paříži : 50 – Bard Elizabet
Manželské lži – Belle Kimberly
Nebýt mého muže, byla bych šťastně vdaná –Bittl
Vražda na svatbě – Bým Petr
Pekárna v Brooklynu – Caplin Julie
Muži mají rádi ženy, které se mají rády-Carter S.
Cizinec – Coben Harlan
Mrtvá z Nevady – Coben Harlan
Neplakej, vrátím se pro tebe – Černá Jaroslava
Léto bez tebe – Diamond Lucy
Dny opuštění – Ferrante Elena
Slibuji ti svobodu – Gounelle Laurent
Hlavně až ti udělá dítě – Gruber Václav
Tajemství žlutého domu – Hampson Amanda
Rodina odvedle – Hepworth Sally
Hrob třinácté panny – Horáková Naďa
Na dně – Horst Jorn Lier
Liščí tanec – Chalupová Lenka
Minulost – Child Lee
Hledám manžela…děti vítány – Jakoubková A.
Zlatá klec: nevěř mu – Lackberg Camilla
Dokud tě nenajdu – Lawler Liz
Jestli se probudí – Lea Zoe
Naštvaná vdova – Lindgren Minna
Svatba v Paříži – Nash Charlotte
Sedmnácté znamení – Patterson James
PS: Nesnáším tě - Renshaw Winter
Právo první noci – Vondruška
Muž bez minulosti – Weaver Tim
Když ti život dává kapky – Weisberger Lauren
N.Bendová

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

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 30.10. 2019 od 14,00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan Měkota.

8.12.2019 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Říjnové zasedání zastupitelstva nebude svoláno.

OTEVÍRACÍ DOBA O SVÁTCÍCH V ROCE
2019
zavřeno 28.10.2019 - Den vzniku sam. českosl. státu
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

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
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Pár slov o přikrmování ptáků
Ve třetím týdnu měsíce října 2019 jsme
zaznamenali několik teplotních rekordů. Zbláznila
se příroda, nebo člověk, který bezesporu je tím
největším viníkem na všech změnách, které ve
svém důsledku právě lidem budou nejvíc vadit.
Zima pomalu klepe na dveře, a tak bude
padat otázka jak a pomoci přírodě a našim
zpěváčkům.
Pokud jste vyvěsili hnízdní budky, tak nastal
čas, kdy je třeba provést jejich vyčištění.
Odstraněním hnízdního materiálu, zbavíme ptačí
příbytky míst, ve kterých jsou schováni různí ptačí
příživníci, kteří už se těšili, jak si na jaře opět
přijdou na své. (poznámka, také občas uklízíme i
doma.)
Krmítka budeme ve většině případů vracet
na jejich osvědčená místa a já se přiznám, že na ně
chci vidět, protože ptačí hemžení je velice často
daleko zajímavější než řada televizních pořadů, i
když v němém provedení.
Nic nemám proti kočkám, ale mám pocit, že
jich v Sosnové přibývá a ty představují pro
návštěvníky krmítek velké nebezpečí. Pokusil jsem
se to řešit tím, že výška krmítka je cca 160 cm nad
zemí, ale zjistil jsem, že kočka si i do této výšky
dokázala ze země pro mého strávníka úspěšně
vyskočit. Bohužel pro většinu koček, které u nás žijí
v polodivokém stavu, je to přirozenost loveckého
pudu.
Pro omezení kočičích nájezdů se doporučuje
těsně pod krmítku umístit nejlépe větve agátů,
stejně tak, jako je umístit pod krmítko na zem a tím
omezit kočičí lovecký prostor. Zcela to problém
nevyřeší, ale do značné míry to problém odstraní.
Kdy začít s přikrmováním? Není na věc
jeden názor, ale já se domnívám, že by to mělo být
až když ptáci zejména sýkory, provedou prohlídku
stromů a jiných úkrytů jejich přirozené potravyjejich základní práce. To bývá s nástupem mrazů.
Nedbejte toho, že na krmítko přilétají během celého
roku.
Čím krmit? Základní otázka, kdy je třeba
zcela vyloučit vše co obsahuje sůl, a „žluklé tuky“.
Osobně mám zkušenost, kdy jsem v dobré víře
koupil „lojové koule“ ale ptáci si jich nevšímali. Po
koulích od jiných dodavatelů koulí se jen zaprášilo.
Zásadně je možno doporučit slunečnici
(letošní!), a nebo některou z prodávaných zimních

krmných směsí. Pohledem do krmítka velice rychle
zjistíte, co našim strávníku chutná a co ne.
Kdo naše krmítka nejčastěji navštěvuje?
Hlavně jsou to sýkory koňadry a modřinky. Jejich
charakteristický a nezaměnitelný vzhled vede
k tomu, že je prakticky bezpečně poznáme.
Vedle těchto nejčastějších návštěvníků, jsou
to další. Nechci je vyjmenovávat, bez jejich popisu,
případně fotografie by to stejně nebylo nic platné.
Proto doporučuji, opatřit si nějakou knížku, kterých
je na trhu dost a zde zjistit, kdo to u krmítka byl.
Kdy přestat s přikrmováním ptáků? Podle
mého názoru v době, kdy příroda nabídne našim
strávníkům jejich přirozenou potravu. Pokud
přikrmování přeženeme, tak to přirozeně vede
k zpohodlnění a snížení pohyblivosti. To má vliv na
následný rozmnožovací pud a větší ohrožení
číhajícími predátory.
Poznámka na samotný konec. Několik roků
jsem měl možnost pohybovat se ve vojenském
prostoru Ralsko. Žádné krmítko (dávky) a přesto
tam žila velice pestrá směs ptáků. Z jejich pohybu a
neustálého prohlížení všeho co skýtalo možnost
nalézt potravu (práce!) byla patrná.
Zdravím přátele přírody a znovu se
přimlouvám – udělejte pro bydlení našich ptáčků co
se dá. Uvědomte si, že to jsme my lidé, kteří
přirozené dutiny a jiné hnízdní prostory
likvidujeme.
Ing. Jiří Vronský
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Vážená paní Halasníková
je mi potěšením a velkou ctí poděkovat Vám za
podporu 4. ročníku běžeckého závodu City Cross
Run & Walk, tradičního sportovního eventu, který
se konal v České Lípě 28. září 2019.
Také Vy máte velkou zásluhu na jeho hladkém
průběhu a úspěšnosti. Bez Vaší podpory by náš
projekt tak vysoké úrovně nedosáhl. Je potěšující,
že letošního ročníku se účastnil rekordní počet
sportovců i diváků. Celkem se registrovalo 850
závodníků. Město Česká Lípa tak opět ožilo velkým
běžeckým závodem. Pozitivní ohlasy jsme
zaznamenali jak od sportovců, tak diváků a hostů.
Naší akci se věnovala také Česká televize, která zde
opět natočila 15-ti minutový dokument.
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Bez Vaší pomoci bychom tak úžasnou atmosféru,
jaká zde panovala během letošních závodů, jen
těžko vytvořili. Patří Vám velký dík! Velmi si
cením toho, že příspěvková organizace Sport Česká
Lípa má partnery, na které se může spolehnout. Již
nyní se těším na další ročník a spolupráci s Vámi.
S úctou, Ing. Jaroslav Češka

FOTBALOVÉ ZPRÁVY „SPARTA SOSNOVÁ“
V neděli 22.9. jsme zajížděli na hřiště do Jestřebí,
kde jsme se utkali s celkem domácích, kteří se před
touto sezonou spojili s týmem z Dubé a nastupují
pod názvem Jestřebí/Dubá.
Tento fakt se projevil na soupisce domácích, kteří
měli více jak 5 hráčů na střídačce. Za to Sosnová,
jak již tradičně, dorazila k venkovnímu utkání
pouze v 11 hráčích. Později ještě dorazil Petr
Doseděl, který měl fotbalové povinnosti u fotbalistů
mládeže.
Sosnová doposud odehrála 5 soutěžních utkání a ve
třech případech inkasovala do 5. minuty branku. To
se bohužel stalo i v Jestřebí. Po nedorozumění
brankáře s obránci šlo Jestřebí do vedení. Poté bylo
utkání vyrovnané, oba celky si vytvořily brankové
situace, ale skóre zůstávalo 1:0. To se změnilo až ve
35. minutě. Po chybě obrany utíkal útočník
domácích z půlky sám na brankáře Svobodu a své
sólo zakončil lobem a zvýšením na poločasových
2:0.
Do druhého poločasu chtěla Sosnová vstoupit lépe a
pokusit se o snížení. To se bohužel nepovedlo. Ba
naopak, Sosnová inkasovala další 2 branky a skóre
bylo již 4:0 pro domácí. Poté se Sosnové povedlo
skórovat. Po pěkné kombinaci na pravé straně si
Poláčkův centr srazil domácí obránce míč do vlastní
branky. Jenže branka Sosnové nic nezměnila na ději
hry. Jestřebí do konce utkání vstřelilo ještě další
dvě branky a utkání tedy skončilo debaklem
Sosnové 6:1.
Další utkání odehrajeme na domácí půdě proti celku
z Holan. Utkání startuje 28.9. 2019 od 14:00
V sobotu 28.9. přivítala Sosnová na svém hřišti
celek z Holan. Již den před utkáním byly náznaky,
že Sosnové bude opět chybět několik hráčů.

Sosnová do utkání nastoupila pouze v 9 hráčích. Až
ve 25. minutě dorazili 2 hráči, kteří dojíždí z Prahy
a kteří byli uvězněni v dopravní zácpě. Přesto, že
Sosnová hrála téměř půl hodiny v 9 hráčích, tak
neměla vůbec špatný začátek. Dokonce šla do
vedení. Již v 5 minutě vybojoval Petr Doseděl míč a
přesnou přihrávkou našel Radka Chynu, který zády
k bráně zakončil přesně patičkou. Ve 20 minutě se
Holany dočkaly vyrovnání. Hostující útočník prošel
Sosnovskou obranou a vyrovnal na 1:1. Poté již
Sosnová hrála v plném počtu a bylo to znát. Jan
Kliment poslal do vápna krásný centr na Radka
Chynu, který hlavou mířil pouze do břevna, od toho
se míč odrazil zpět před branku a Petr Doseděl
pohotovou dorážkou vrátil domácím vedení. Na 3:1
zvýšil Jakub Milner, který dorazil střelu Petra
Doseděla z hranice pokutového území. A tak se šlo
do kabin za stavu 3:1 pro Sosnovou.
Druhý poločas navázal na ten první. Sosnová byla
lepším týmem a dočkala se 4 gólu. Zdeněk Aust
prošel přes několik hostujících hráčů a přesnou
střelou zvýšil na 4:1. Poté Holany zahrávaly přímý
kop, který hostující hráč zahrál výborně a snížil na
4:2. Pár minut na to zahrávala také Sosnová přímý
volný kop na který si naskočil Petr Doseděl a zvýšil
na 5:2. Holanům se přeci jen ještě podařilo snížit na
5:3, kdy hostujíci hráč přehodil brankáře Růžičku.
Na konečných 6:3 uzavřel skóre David Boháček,
který se nejlépe zorientoval ve vápně po rohovém
kopu a hlavou dokázal skórovat.
Další utkání odehraje Sosnová v neděli
2019 od 14:00 hod. na hřišti SK Skalice.

06. 10.

P.Košík

Vážení občané,
pokračujeme o anketních otázkách:
„Které negativní vlivy v naší obci vnímáte“
Vyplynulo, že 84 procent zpracovatelů ankety
nevnímá žádné negativní vlivy a jevy, 9 procent
vnímá drogy.
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K tomu je možné pouze dodat, že zákony vymezují
formu a používání zpracovaných drog k léčebným
účelům a pouze k takto odůvodněným případům je
mohou lékaři specialisté předepsat. 90 % ceny
předepsaného léku je již nově hrazeno i zdravotními
pojišťovnami a pouze 10 % hradí chronicky
nemocný pacient. Případné užívání a obchodování s
drogami je postihováno podle zákonů. Drogy
užívané nezákonně ničí zdraví, narušují a zkreslují
vnímání světa, rodinné vztahy, působí nebezpečně v
dopravě, zvyšují kriminalitu. Kdo si váží života a
zdraví, dobrovolně po drogách nesáhne.
Nepovolené skládky a nepořádek v lesích je
zlozvyk, kterého bychom se neměli nikdy dopustit.
Chceme věřit, že obyvatelé Sosnové se chovají
zodpovědně ke svému okolí a nejsou autory těch
odpadových hromad, které náhodně objevíme.
Možností na odkládání odpadů je dostatek. V obci
jsou pravidelně přistavovány kontejnery na
jednotlivé druhy odpadu. Do Sběrného dvora máme
tak blízko! Provozní hodiny v zimním období od 1.
listopadu do 31. března od pondělí do soboty od 7
do 17 hodin a v letním období od 7 do 19 hodin.
Co říci k nevhodnému chování part v ulicích,
krádežím, šikaně. Toto jsou také v naší obci
uváděná negativa s nízkým procentem, ale jsou.
Základem je výchova a příklady v rodinách. Je třeba
s dětmi komunikovat a vést je k dobré orientaci v
životě. Má někdo účinější doporučení? A pokud se
někomu bude dít křivda, ať se neuzavře a přijde s
problémem za tím, komu důvěřuje a věří, že mu
může pomoci. Dokud člověk žije a chce, je možné
situaci směrovat k lepšímu konci.

historická vzpomínání všichni, kterým zdraví
dovolí.
Tento odstavec můžeme nazvat „zvacím“. Zkuste
přijít i vy , kteří jste dosud váhali a účast odkládali,
dosud nenašli cestu, ani chuť, ani vhodné šaty ve
skříni nebo boty, které jsou nejvhodnější pro palec,
který se rozhodl pro jiný směr než zamlada. Na
přípravu máte celé dopoledne vždy v tu poslední
středu v měsíci od 14 do 18 hodin. A až přijdete
jednou, může se stát, že se i pro vás stane
„sosnovský taneček“ hezky strávenou chvilkou
mezi sousedy z jedné vesničky.
K náladě jistě přispěje i pohoštění v podobně
chlebíčků i zákusku, které je poskytováno
sosnovským seniorům a hradí je OÚ. Sednete si ke
stolku s těmi, se kterými „vás baví svět“ a hezky si
o přestávce mezi písničkami popovídáte. Určitě se i
zasmějete. Kdo bude chtít tančit, bude tančit, kdo
bude chtít zpívat, bude zpívat, kdo bude chtít sedět
a sledovat „pohyb“, bude sedět. Ty chvíle vám vrátí
i vzpomínky na mládí. Uvidíte – že ano.
Ne každý z nás může absolvovat hodiny cesty v
autobusu za kulturou. Proto jsou tyto „sosnovské
taneční pro pokročilé seniory“ prima. A je to doma,
jen pár kroků.
Pro hezkou atmosféru za hudby i zpěvu pana
Měkoty i druhé hudební skupiny k nám do Sosnové
dojíždí i početná skupina seniorů z České Lípy. Tím
se i my senioři ze Sosnové v počtu průměrně třiceti
osob – necítíme „osamělí“ a je prostě veseleji. Oni
nemají samozřejmě výhodu jako my ze Sosnové v
podobě pohoštění zdarma.

M. Braunová

Senioři v Sosnové
Stalo se tradicí, že naši senioři mají desetkrát za rok
své taneční a společenské odpoledne s hudbou a
zpěvem. Pouze dva letní a prázdninové měsíce jsou
ponechány k „volnému použití“ pro své zahrádkové
kratochvíle a potěšení se s vnoučátky. Ukazuje se
stále víc, jak dobrý počin, který vznikl díky aktivitě
a nápadu minulých samospráv - to byl. Jsme obec
malá a přesto se schází pravidelně kolem 30
místních seniorů. Samozřejmě by bylo úplně
nejlepší, kdyby si přišli posedět, popovídat,
zazpívat, zatancovat, předat nejnovější zvěsti i

V říjnu je poslední středa s tanečkem 30. 10. Zkuste
přijít i vy. Už tam bude i zábradlíčko – úchyt u
schůdků při vstupu do sálu. V příštím Sosnováčku
vám povíme, jestli se Sosnovští v docházce
vylepšili. Ubezpečujeme vás, že nezveme žádnou
módní policii, aby hodnotila róby, které zbytečně až
dosud zahálely ve skříni. Protože nosíme to, v čem
je nám hezky.
Těšme se na sebe a doopravdy přijďte.
M. Braunová
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KNIHA SOSNOVÁ

PŘIPRAVUJEME…

KNIHA JE V PRODEJI NA OÚ SOSNOVÁ ZA CENU
200,--Kč

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 autoškoly. Jak
postupovat při dopravní nehodě Vám vysvětlí zástupce
firmy ODTAHY HALASNÍK, s.r.o.
Přednáška se bude konat dne 21.11.2019
v Kulturním domě Sosnová, od 17,00 hod.

PROHLÍDKA KAMENNÉHO DOMU
Zájemci o prohlídku Kamenného domu se sejdou na
místě v pátek 25.10.2019 od 16,00 hod. do 16,30 hod .

Jiří Vronský cestář (starý)
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