Říjen 2021
•
ZMĚNA ČASU 2021

Zimní čas: noc na neděli 31. října
Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00

•

Občasník občanů a přátel Sosnové
Doložit prodělání laboratorně potvrzeného
onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180
dnů přede dnem konání akce
Aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od
poslední dávky vakcíny(druhé u dvoudávkových
vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí
uplynout nejméně 14 dní

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
okrsku č. 1 SOSNOVÁ
12.11.2021 – SVATOMARTINSKÁ ZÁBAVA

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 27.10. 2021 od 14,00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát Zdeněk Kotyšev.

NÁZEV STRANY

POČET HLASŮ

Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
PŘÍSAHA-občanské hnutí Roberta Šlachty
SPOLU-ODS,KDU-ČSL,TOP 09
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme Česko normálnímu životu

3
1
11
49
13
1
6
1
14
93
79
18
112
1

Počet voličů
Počet voličů, kteří se k hlasování dostavili
Volební účast v %

568
403
70,95 %

Děkuji občanům, kteří se k volbám dostavili a dali tím
najevo, že jim není budoucnost naší země lhostejná.
J.Halasníková

Podmínky pro vstup:
• Doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7
dní
• Doložit negativní POC(antigenní) test starý
nejvýše 72 hodin
• Absolvovat samotest na místě a prokázat se
negativním výsledkem
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Regulace hluku v obci
Na jednání zastupitelstva obce konaném dne 27. 9. 2021
byl na programu jednání bod s názvem „Obecně závazná
vyhláška o regulaci hlučných činností“. Návrh na
projednání předložila jedna členka zastupitelstva. Na
první pohled by se zdálo, že se jedná o chvályhodný
záměr. Jeho smyslem by mělo být omezení hlučných
činností zejména v neděli a ve dnech státem uznávaných
svátcích. Zakázat používání přístrojů a strojů, které by
svým hlukem mohly narušovat občanské soužití. Jedná
se o sekačky na trávu, křovinořezy, cirkulárky a
podobné stroje. Když se chce něco zakázat, musí se to
dodržovat, kontrolovat a případně postihovat. A to je
velký problém. Řada obcí, která podobnou vyhlášku
přijala, tak ji rychle zrušila a mnohá města, která
takovou vyhlášku mají, apelují na občany, aby ji
dodržovali. Ve správním řízení podle přestupkového
zákona může narušitel vyhlášky dostat pokutu až 10 tis.
Kč. Jedná se tedy o velký postih, proto musí být
narušení řádně dokázáno. Znamená to prokazovat a
dokumentovat jednotlivé případy. Občan, kterého
hluk v danou dobu obtěžuje to musí ohlásit na obci. Ta
se může pokusit o nápravu, a pokud by občan vyhlášku
nerespektoval
opakovaně,
předala
by
případ
k projednání přestupkové komisi na MÚ do České Lípy.
Naše obec bez ohledu na výsledek jednání zaplatí městu
Česká Lípa za každé jednání přestupkové komise 3 tisíce
korun. To není pro obec málo. Dalším kamenem úrazu je
i skutečnost, že v řadě případů by žalování na obci vedlo
k narušování sousedských vztahů. Je opravdu velmi
složité i s odkazem na občanský zákoník, prokázat co je
omezování souseda v míře nepřiměřené místním
poměrům. V dnešní době jsou i případy, že někteří
občané jsou přes pracovní týden vytížení a čas na práce
na zahradě jim zbývá na volné dny. Limitující může být
také počasí, kterému se nedá poručit, když například
potřebujete sekat trávu. Proto zastupitelé naší obce
zamítli přijetí vyhlášky o regulaci hlučných činností.
Rozumná je jistá míra vzájemné tolerance a
ohleduplnosti. Určitě by bylo dobré nechat v neděli lidi
dospat a nepouštět žádné hlučné stroje dříve než po
osmé hodině. Také v tomto případě platí jednoduché
rčení „ kde je vůle, tam je cesta.“ V návaznosti na
projednávání hlučných činností zastupitelé probírali
rovněž otázku rušení nočního klidu. Noční klid resp.
stanovení „noční doby“ je uvedeno v zákoně o ochraně
veřejného zdraví. Noční doba je stanovena od 22,00 do

6,00hodin. Během tohoto časového rozmezí mají
povinnost všichni dodržovat klid a ochranu před hlukem.
Zastupitelstvo obce může vyhláškou stanovit výjimky
(silvestr, slavnosti v obci). Nejčastějšími případy rušení
nočního klidu je reprodukovaná nebo živá hudba
případně hlasité hlasové projevy. Co dělat, když někdo
ruší noční klid? Pokud jde o obtěžování hlukem v době
nočního klidu a opakovaně nedá dotyčný rušitel na vaše
výzvy ke ztišení, můžete se obrátit na státní policii. Ta
má povinnost se na stanovenou adresu dostavit a také na
místě dotyčnému rušiteli může uložit blokovou pokutu
nebo předat případ k řešení přestupkové komisi. Je však
dobré zajistit si svědky a nebo hluk si nahrát. Stává se,
že dotyčný rušitel nočního klidu při příjezdu policie
hudbu vypne a zábavu utiší. Jsou i případy, kdy tvrdí, že
to mají povolené a projednané s paní starostkou, což
nemůže být pravda. Konání rodinných oslav není
zákonem obecně nijak omezeno, platí však, že po 22.
hodině by nemělo docházet k rušení nočního klidu a tím
k obtěžování ostatních občanů.
Ing. Jiří Kladníček

USNESENÍ
z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce Sosnová
konaného dne 27.9.2021 od 17,0 hod v zasedací
místnosti OÚ

Zastupitelstvo obce schválilo:
21/A - program jednání.
21/B - rozpočtové opatření č. 5/2021
21/C - obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o
místním poplatku z pobytu.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
21/D - záměr odprodeje části p.p.č. 140/2.
21/E - obecně závaznou vyhlášku o regulaci
hlučných činností.

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
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kouřem. I tato metoda odstranění odpadu je však při
dodržení určitých pravidel v pořádku a neodporuje
zákonům České republiky.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

ČEZ – PORUCHY(elektrika)
800 850 860
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda) 840 111 111
PLYN – PORUCHY
1239
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA
974 471 760
NEMOCNICE POHOTOVOST
- DĚTSKÁ
- DOSPĚLÍ

487 954 520
487 954 184
Starostka obce
775 253 992 , 724 179 753
Lesní hospodář-Ing.Kreisinger
602 189 523

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ

PONDĚLÍ
STŘEDA

8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod
8.00 – 11.00 hod 12.00 – 17.00 hod

POZVÁNKA NA ZO

V říjnu zastupitelstvo obce zasedat nebude.

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Listopad - lístek spad… Pálit či nepálit?

Každé roční období je něčím typické. Podzim není
výjimkou. Barevné listy na stromech a následně pak
ležící v haldách pod stromy. K přípravám na blížící
se zimu patří jejich úklid. Likvidaci listí lidé
provádějí nejčastěji dvěma způsoby. První skupina,
zastánci recyklace, vzniklý zahradní odpad
kompostují, drtí či jinak ekologicky likvidují přímo
na svých pozemcích, případně jej odvážejí do
sběrných dvorů nebo kompostáren. Druhou
skupinou jsou ti, kteří odpad raději pálí, a to k
nelibosti sousedů, poukazujících na zamoření

Pálení rostlinného materiálu řeší zákon o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb. Konkrétně lze v otevřeném
ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami. Pálení pak
mohou upravovat i místní vyhlášky měst a obcí
(některé obce nepovolují spalování rostlinného
odpadu a nabízejí jeho likvidaci kompostováním,
jinde je možné pálit bioodpad jen v určitě dny
apod.). Povinnost ohlašovat pálení odpadu místně
příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje
mají podnikající fyzické a právnické osoby.
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 (klestu,
shrabaného listí a stařiny), je vhodné pálení
nahlásit taktéž. Touto informací lze zabránit
zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k
domnělému požáru, který může nahlásit například
soused. Učinit tak lze přímo v elektronickém
formuláři na webových stránkách v aplikaci
Evidence pálení https://paleni.izscr.cz/ popřípadě
prostřednictvím telefonu.
Zásady pálení odpadu:
• Pálení odpadu může provádět pouze osoba
starší 18 let.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50
metrů od okraje lesa a v dostatečné
bezpečné vzdálenosti od budov a volných
skládek palivového dřeva apod.
• Pálení odpadu nesmí být prováděno v
období dlouhotrvajícího sucha a za větrného
počasí.
• K dispozici by měly být prostředky, kterými
lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata
a písek apod.
• Po skončení pálení odpadu musí být ohniště
bezpečným způsobem uhašeno a následně
kontrolováno po dobu 8 hodin.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost
situace vymkne kontrole, volejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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Státní svátky v roce 2021. A kdy jsou
zavřené obchody
Státní svátky - zavřeno
1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu
a Nový rok
Velikonoční pondělí
8. 5. – Den vítězství
28. 9. – Den české státnosti
28. 10. – Den vzniku samostatného
československého státu
24. 12. – Štědrý den – otevřeno je jen do
12 hodin
25. 12. – 1. svátek vánoční
26. 12. – 2. svátek vánoční

Dobrý den paní starostko,
pokud byste našla prostor v dalším čísle Sosnováčku,
rádi bychom zveřejnili toto poděkování:
„Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení obce za
instalaci nového herního prvku pro děti na prostranství s
parkovou úpravou u fotbalového hřiště, zvelebení
zázemí u tenisového kurtu a materiální podporu při
zřizování „kroužku deskových her“, který se, pevně
věříme, se zlepšující se epidemiologickou situací opět
brzy rozeběhne. Filip a Linda Šenovi“ (+ foto v příloze)

Státní svátky - otevřeno
Velký pátek
1. 5. – Svátek práce
5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje
6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii

PŘIPRAVUJEME…
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
26.11.2021 – PÁTEK OD 17:00 HOD

Za sebe bych ještě rád připojil osobní omluvu Vám i
Vašim kolegům z rady za svůj loňský článek v
Sosnováčku. Chtěl jsem něčemu pomoct a ve své naivitě
a horlivosti neviděl, že vyznění mého článku může
někomu z vás ublížit. Došlo mi to pozdě a dodnes mne
to mrzí. Příště bych už celou situaci řešil jinak. Děkuji
za zprostředkování této omluvy i ostatním. Vážím si
toho, co pro Sosnovou děláte.
fš

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

5.12.2021 - NEDĚLE
KULTURNÍ DŮM – 14:00 HOD
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