Občasník občanů a přátel Sosnové

Duben 2020

Od pondělí 11. května:
RODINNÝ ORIENTAČNÍ BĚH

•
•

4. ročník v roce 2020 – informace.

S lítostí oznamuji, že sportovní akce v tradičním
květnovém termínu se neuskuteční. Z důvodu
virové pandemie přesunuji akci na podzim 2020,
kdy předpokládám uklidnění situace, bez
omezujících nařízení.
Start bude tradičně na fotbalovém hřišti v Sosnové.
Trasa závodu vás opět zavede do jedinečných lesů
za naší obcí a zvládne jí opravdu každý.
Informace se dozvíte včas ze Sosnováčku.
Přeji Všem hodně sil a zdraví.
Dalimil Lůžek - pořadatel

Kdy se co uvolní? Vláda představila
plán až do 8. června
Plán vláda spustí 20. dubna a zatím je
naplánován do 8. června. Je ale pouze
orientační a může se ještě měnit.
Od pondělí 20. dubna:
•
•
•
•

•
•

řemesla s provozovnou
farmářské trhy
autobazary a autosalóny
venkovní tréninkové aktivity
profesionálních sportovců v menších
skupinách za přesně daných podmínek
svatby do 10 lidí
vysoké školy (vědecko-akademické
instituce) - individuální aktivity pro studenty
v posledním ročníku studia vždy do
maximálně počtu pěti osob

•
•
•

autoškoly
individuální výuka na základních
uměleckých školách a jazykových školách s právem
státní jazykové zkoušky
posilovny a fitness centra bez sprch, šaten a
sociálních zařízení
všechny provozovny do 1000 m2 pokud
nejsou v obchodních centrech nad 5000 m2
prezenční výuka ve školách při dětských
domovech se školou, výchovných a diagnostických
ústavech

Od pondělí 25. května:
•

•
•
•
•
•

zahrádky v restauracích, hospodách,
bufetech, kavárnách, vinotékách, pivotékách
(zároveň stále platí prodej přes výdejové okénko)
holičství, kadeřnictví
pedikúry, manikúry
solária
kosmetické, masérské, regenerační nebo
rekondiční služby
muzea, galerie, ZOO (bez pavilonů)

Od pondělí 8. června budou otevřeny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

všechny provozovny v obchodních centrech
provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v
nákupních centrech
vnitřní prostory restaurací, bufetů, hospod,
vináren, kaváren, pivoték
hotely a další ubytovací služby
nelicencované taxislužby
tetovací salóny (piercing)
divadla, zámky, hrady
kina
hromadné akce s odstupňovaným počtem
účastníků
kulturní, společenské i sportovní akce s
účastí do 50 osob
svatby
ZOO (včetně vnitřních pavilonů)

Od pondělí 27. dubna:
•

Všechny provozovny do 200 m2 pokud
nejsou v obchodních centrech nad 5000 m2
Týká se to tak všech provozoven, do nichž je přímý
vstup z ulice.
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odborných školách – podmínky obdobné jako u
školních skupin

Uvolnění ve školách a školských
zařízeních

červen
•

pondělí 20. dubna
•

Vysoké
školy
(vědecko-akademické
instituce) - individuální aktivity pro studenty
v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5
osob. Týká se např. individuálních konzultací či
zkoušek, zejména státních závěrečných či
rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit
knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu
či odevzdání studijní literatury
pondělí 11. května

•

•

•

Studenti závěrečných ročníků středních
škol, konzervatoří a vyšších odborných škol –
výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné
zkoušky a absolutoria
Individuální
výuka
na
základních
uměleckých školách a jazykových školách s právem
státní jazykové zkoušky
Prezenční výuka ve školách při dětských
domovech se školou, výchovných a diagnostických
ústavech
pondělí 25. května

•

•

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně
základních škol a jejich organizované a zájmové
aktivity nepovinného charakteru formou školních
skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě
v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky
doporučeny
(o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně
pak roušky ve společných prostorách školy.
Výuka a vzdělávání na základních
uměleckých školách, jazykových školách s právem
státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích
volného času a domech dětí a mládeže – max. 5
dětí.
nejdříve 1. června

•

•

Možnost
realizace
maturitních
a
závěrečných
zkoušek
a
absolutorií
na
konzervatořích a vyšších odborných školách
Omezená možnost realizovat praktické
vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších

•

Možnost realizace jednotných přijímacích a
školních přijímacích zkoušek na středních školách
Realizace
konzultací
či
občasných
vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na
2. stupních základních škol a školách středních, a to
formou třídnických hodin

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých
zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce
každoročně spjaty s pálením biologického odpadu
(listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska
pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se
zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je
možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000
Kč a u právnických osob postihem do 500 000 Kč.
Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu
je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není
pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem
výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí
určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které
provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je
to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na
Krajské operační a informační středisko
Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit
z pohodlí domova po internetu pomocí
jednoduchého
formuláře
„NAHLÁŠENÍ
PÁLENÍ“, který je k dispozici na domovské
stránce našeho webu. Stejný formulář lze využít i
pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě,
že pálení není možné nahlásit přes formulář na
webu, lze využít také číslo 950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména
následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a
kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
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spalovaný materiál
způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické
osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení
většího množství biologického odpadu, je vhodné
také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto
práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze
zákona o ovzduší a platných obecně
závazných vyhlášek obcí (požární řád obce,
vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna
osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci
hořlavých kapalin.
• Při
nepříznivých
povětrnostních
podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení
mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost
ohniště od zástavby a hořlavých předmětů
(domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici
jednouché hasební prostředky (lopata,
kbelík s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby
všechen hořící materiál shořel v době, kdy je
na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně
uhasit. V období sucha je třeba ohniště
kontrolovat i v průběhu následujícího dne,
popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a
nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba
provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý
požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na
tísňové linky 150 nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i
pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při
těchto oslavách je třeba dát také pozor na
konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným
ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
•
•

KNIHOVNA

Knihovna znovu otevřena od 27.4.2020
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod – budou
dodržována tato pravidla: pohyb max dvou osob
v prostorách knihovny, nošení roušky, při čekání
dodržovat minimálně dvoumetrové odstupy.

SETKÁNÍ SENIORŮ – až v září

Ve středu 30.9. 2020 od 14,00 hod v kulturním
domě Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát pan
Měkota.

SBĚRNÝ DVŮR otevřen od 8.4.2020
Otevírací doba sběrného dvora
Pondělí

07:00 - 19:00

Úterý

07:00 - 19:00

Středa

07:00 - 19:00

Čtvrtek

07:00 - 19:00

Pátek

07:00 - 19:00

Sobota

07:00 - 19:00

Neděle

zavřeno

Letní provoz 1.4. - 31.10.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC - zrušeno
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
OD 20.4.2020
Pondělí
Středa

8.00 hod - 11.00 hod 12.00 hod - 17.00hod
8.00 hod - 11.00 hod 12.00 hod - 17.00hod

V letoštní roce budeme muset tuto příjemnou akci
oželet, ale POZOR …!!! 28.8.2020 od 17.00 do
22.00 hodin bude Hudební letní večer s Lingers.On,
Illusions a kapelou Školy rocku. Součástí bude
opékání buřtů, konzumace pivka, vínka a
samozřejmě i nealko nápojů.
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V kulturním domě jsou nadále zrušeny
všechny společenské a sportovní akce,
včetně soukromých.

Tvář obce se mění…
Na návsi byly instalovány nové herní prvky. Dvě
houpačky s klouzačkou a nové pískoviště ve tvaru
pirátské lodě. Doufám, že prvky udělají dětem radost a
budou i zpestřením při procházce obcí.
Další novinkou je instalace dvou retardérů na
komunikaci od obchodu Na Růžku směrem
k autodromu. Důvodem isntalace je zpomalení provozu,
protože v této lokalitě řidiči jezdí opravdu nevhodným
způsobem. Další retardér je instalován na Lesné směrem
k lokalitě rodinných domů, kde opět většina řidičů
nedodržuje předepsanou rychlost.
Jak říká lidová moudrost „Není člověk ten, aby se
zavděčil lidem všem“, část občanů má z novinek radost
a další část je pobouřena.
J. Halasníková

Od úterý 14. dubna se ve veřejné dopravě v kraji
bude opět platit jízdné

Celkem 22 dní se v Libereckém kraji jezdilo v
prostředcích hromadné dopravy zdarma. Toto
opatření však skončí o Velikonočním pondělí. Od
úterý 14. dubna se ve veřejné dopravě bude znovu
platit jízdné, nastupovat pak bude možné opět
pouze předními dveřmi. Nařízení se týká linkových
autobusů, vlaků i českolipské MHD.
V souvislosti se znovuzavedením placení jízdného
se od úterý 14. dubna znovuotevírá kancelář
OPUSCARD v Tržní ulici, která bude fungovat v
klasické otevírací době:
Pondělí 8:00 – 12:30 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 12:30 13:00 – 16:30
Středa 8:30 – 12:30 13:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 12:30 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:30 13:00 – 15:00
Připomínáme, že víkendový provoz českolipské
MHD v pracovní dny je prodloužen až do pátku 17.
dubna.
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