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PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PEKLO
Sanace se zdařila a již v tomto místě nehrozí další
řícení. Turistická trasa údolím Robečského potoka
v NPP Peklo je kompletně průchozí.

Občasník občanů a přátel Sosnové

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Tradiční mikulášská nadílka v kulturním domě je
zrušena vzhledem k vládním nařízením.
Dětem do věku 10-ti let bude nadílka doručena
pracovnicemi obecního úřadu do místa bydliště.

SETKÁNÍ SENIORŮ

VÁNOČNÍ STROMEK
Vzhledem k dlouho trvající situaci ohledně šíření
viru Covid-19 nebude v letošním roce setkání
občanů při příležitosti rozsvícení vánočního stromu.

Vánoční jedle se poprvé rozzáří v neděli
29.11.2020 a je instalována na obvyklém
místě včetně betlému. Budeme rádi, když se
při procházce obcí u stromu zastavíte a
vůně jehličí vám navodí vánoční atmosféru.

Z důvodu nařízení nošení roušek ve
vnitřních prostorách a omezení počtu ososb
je SETKÁNÍ SENIORŮ ZRUŠENO !!!

KNIHOVNA
ZAVŘENA

CO SE OD STŘEDY MĚNÍ 18.11.2020
Školy
Ve středu se do škol vrátí první a druhé třídy
základních škol a žáci speciálních škol. Roušky
budou povinné (s výjimkou speciálních a
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mateřských škol) po celou dobu výuky, ale i ve
společných prostorách.
Ve třídách se bude muset také pravidelně větrat, a
to i během výuky.
Pro 1. a 2. třídy se obnoví družiny. V provozu
budou i školní jídelny. Hudební a tělesná výchova
nebude. Pro ostatní žáky základních a středních škol
budou možné prezenční individuální konzultace.
Obchody
V obchodech bude od středy platit omezení počtu
nakupujících. Jeden člověk pro sebe bude muset mít
prostor 15 metrů čtverečních.
Změní se ale i otevírací doba obchodů. Nově budou
moci mít otevřeno do 21. hodiny. Doposud musely
zavírat v osm večer.
Restaurace
Stravovací zařízení mohou mít otevřené výdejní
okénka déle. Dosavadní interval 06:00 až 20:00 se
prodloužil na 05:00 až 21:00.
Služby
Nově budou moci být otevřené také kočičí a psí
salóny. Kadeřnictví a holičství ale zůstávají
zavřená.
Volný pohyb
Svateb, pohřbů či bohoslužeb se od středy smí
účastnit 15 lidí, dosud to bylo deset.
Výjimka ze zákazu volného pohybu nově platí také
pro sportování na venkovních sportovištích.
CO SE ZMĚNÍ DO PONDĚLÍ 23.11.2020
Obchody
Vybrané obchody budou moci mít nově otevřeno do
23. hodin. Zavřené budou v neděli a ve státní
svátky.
Omezení pohybu
Platí zákaz nočního vycházení od 23:00 do 05:00,
doposud byl zákaz od 21:00 do 05:00.
Svatby, pohřby
Svateb a pohřbů se bude moci nově účastnit 20 lidí,
namísto dosavadních 15.

Shromažďování
Lidé se budou moci nově scházet v šesti. Doposud
byl shromažďování omezeno dvěma osobami.
Knihovny
Knihovny budou moci půjčovat knihy přes výdejní
okénko.
Restaurace
Restaurace budou moci prodávat přes výdejní
okénko mimo dobu, kdy platí zákaz vyházení, tedy
od 05:00 do 23:00.
Sport
Vnitřní sportoviště zůstanou uzavřená. Sportovat
lze venku, maximálně však v počtu 6 osob.
Autoškoly
Konat se budou moci teoretické i praktické
závěrečné testy autoškol.

Co dělat, když vás soused obtěžuje
kouřem?
Romantiku zasněžených vesniček, kde se z komínů
chalup linou bílé proužky kouře,
nalezneme už leda tak na obrázcích Josefa Lady.
Realita je zcela jiná – čtvrtě s rodinnými
domky se většinu zimy utápí v šedé mlze a při
pohledu na barvu kouře vycházejícího
z komína nejednoho člověka napadne, čím že asi
majitel zatápí.
Co tedy dělat, pokud vás váš soused obšťastňuje
nepříjemným kouřem z komína? Zkuste
nejprve cestu komunikace a domluvy. Slušně, ale
rázně jej upozorněte, že vás kouř obtěžuje a
že dotyčný zřejmě porušuje zákon. Záleží
samozřejmě na vzájemných vztazích se sousedy.
Pokud jsou na bodu mrazu, nezbývá než se obrátit
na úřady.
Úřadem příslušným k řešení problematiky lokálních
topenišť je obecní úřad s rozšířenou působnostív našem případě MěÚ Česká Lípa.
Ten má potřebné kompetence v ochraně ovzduší,
ale také z hlediska hospodaření s odpady.
V případě, že skutečně dochází k obtěžování
kouřem, zahájí přestupkové řízení. Problémem je
v současné době fakt, že pokud se jedná o spalovací
zdroj v soukromém objektu (tedy který
neslouží k podnikatelským účelům, např. v
rodinném domku), nemůže si případnou kontrolu
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spalovacího zdroje přímo na místě úřad vynutit a je
odkázán na ochotu majitele. Majitel
kontrolu nemusí povolit a pokud bude požadovat,
aby byla ohlášena předem, může se na ni
připravit. Většinou tak jediným důkazem je kouř
vycházející z komína. Posuzuje se tmavost
kouře, případně přípustná míra obtěžování
zápachem. Není na škodu, když sami občané kouř
zdokumentují například pomocí fotoaparátu.
Co je přípustná tmavost kouře a jak se měří?
Nejvyšší přípustná tmavost kouře je optická
vlastnost kouře vyvolaná pohlcováním světla v
kouřové vlečce vystupující z komína. Laicky řečeno
je to tedy barva kouře, která je ještě
přípustná.
Měření tmavosti kouře se provádí metodou podle
Ringelmanna nebo Bacharacha. Metoda
podle Ringelmana je založena na porovnání
tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím
stupněm Ringelmannovy stupnice lidským zrakem.
Tmavost zbarvení kouřové vlečky
přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a
jiných částic. Měření tmavosti kouře podle této
metody provádí pozorovatel ze vzdálenosti 150 až
400 m od pozorovaného komína.
Při spalování paliv nesmí být odcházející kouř
tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení
Ringelmannovou stupnicí a změřená hodnota
opacity nesmí být větší než 40 %. Po dobu
roztápění zařízení ze studeného stavu (v trvání max.
30 minut), pokud pasport kotle nestanoví
jinak, může tmavost kouře dostoupit až do úrovně
stupně 3.
Pomůcka na měření obsahuje bílý karton s výseky
pro pozorování dýmu a s poli obsahujícími
Ringelmannovy stupně šedi.
Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme
ohleduplně k přírodě i sousedům".
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům"
podpořil Státní fond životního prostředí v Programu
neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální
témata z oblasti ŽP – "Rizikové látky z
domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování“.

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST OÚ SOSNOVÁ
DO ODVOLÁNÍ
PONDĚLÍ

8.00 – 13.00 hod

STŘEDA

8.00 – 13.00 hod

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
ČEZ – PORUCHY(elektrika)
SČVK – PORUCHY(kanalizace, voda)
PLYN – PORUHY
POLICIE -OBVODNÍ ODD. Č.LÍPA

800 850 860
840 111 111
1239
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

KNIHA O SOSNOVÉ

Publikace je stále k prodeji na obecním
úřadě za 200,--Kč.

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu v obci a
prevence vzniku dopravní nehody na silnici
III/2601 v obci Sosnová u České Lípy (v kilometru
18,660 – 18,570 ve směru na Zahrádky) je umístěno
svislé dopravní značení.
• SDZ č. B29 „Zákaz stání“, současně
s dodatkovou tabulkou E8a „Začátek úseku“
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• SDZ č.B29 „Zákaz stání“, současně
s dodatkovou tabulkou E8c „Konec úseku“

v hodnotě 500,--Kč budou doručeny všem
jubilantům do místa bydliště.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vzhledem k vládním nařízením bylo
v letošním roce upuštěno od tradičního
vítání občánků a dárky byly předány malým
občánkům do místa bydliště.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SILNICI I/9

Za účelem provádění stavebních prací při realizaci
akce „Údržba silnice I/9 Ramš – most ev.č.9-047
Sosnová jsou dopravní omezení. Řidiči využívají
jako objízdnou trasu komunikaci vedoucí přes obec.

NOVÉ HERNÍ DĚTSKÉ PRVKY
Šplhací sestava je u tenisového kurtu u fotbalového
hřiště.

Z NOVÉHO ŘÁDU VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
…na pohřebišti je zakázano pohybovat se na kolech,
kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech.
Návštěvníkům není dovoleno se zde chovat hlučně,
používat audio a video přijímače, kouřit, požívat
alkoholické nápoje a jiné omamné látky, nechat volně
pobíhat nebo vodit psy, kočky a jiná zvířata.
Návštěvníkům je zakázano provádět jakékoli zásahy do
vzrostlé zeleně na pohřebišti.
Nájemce je povinen vlastním nákladem zajišťovat
údržbu pronajatého hrobového místa. Vysadit strom
nebo keř lze pouze s předchozím písemným povolením
správce
pohřebiště….úplné
znění
k dispozici
www.sosnova.org

JUBILANTI

Jubilantům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a
pohody do dalších let. Bohužel musel obecní úřad
upustit od tradičního setkání. Dárkové poukazy

Redakční rada neupravuje převzaté příspěvky.
Vydavatel Obec Sosnová, čp.35, 470 02,
IČ:00673374
Grafická úprava – Obecní úřad Sosnová
Neprodejné, určeno výhradně pro vnitřní potřebu,
250 výtisků, distribuce OÚ Sosnová
Registrace: MK ČR E 22036

Stránka 4

Stránka 5

