Občasník občanů a přátel Sosnové

Listopad 2021

5.12.2021 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Podmínky pro vstup:
• Doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 3
dny
• Doložit negativní POC(antigenní) test starý
nejvýše 24 hodin
• 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

PODZIMNÍČEK VE ŠKOLCE

26.11.2021 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

„Pod-zim-ní-čkuuu!“ volaly děti a představte si, že
Podzimníček opravdu do školky přišel. Poprosil
děti, aby mu pomohly splnit pár úkolů a zamknout
zahradu. Děti se s radostí vrhly na pomoc…třídily
lístečky ze stromů, posvítily jako světlušky
v černočerném lese, kde překonaly všechny
překážky, zahnaly vrány, které ničily podzimní
úrodu a vytvořily krásné obrázky z kaštanů. Za
pomoc dostaly od Podzimníčka čokoládovou
odměnu a společně si „skočili při muzice“☺.
Těšíme se, až si na jaře zase zahradu odemkneme.
Martina Lůžková – učitelka MŠ Sosnová

SETKÁNÍ SENIORŮ
Ve středu 24.11. 2021 od 14:00 hod v kulturním domě
Sosnová, k tanci a poslechu bude hrát Zdeněk Kotyšev.
Vánoční setkání seniorů bude ve středu 15.12.2021 od
14:00 hod. K tanci a poslechu bude hrát Duo Adamis.
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Bez bontonu, bez – Mlynářová Marcela
Má mě ráda, nemá mě ráda – Mornštajnová
Tajnosti a lži – Novak Brenda
Babička – Obermanová
Jak jsem nebyla na Lvech – Preissová Martina
Babské rady – Rozsypalová
Ztracené střípky – Weaver Tim
N.Bendová - knihovnice

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

Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva obce
konané v pondělí 29.11.2021 od 17,00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu v Sosnové.
KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
Nové knihy:
Deník Marie K. – Andrews Ivana
Telefon po půlnoci – Gerritsen Tess
Není to moje dcera – Hewitt Kate
My dva ho nenapsali – Hrnčíř Daniel
Ochránce – Child Lee
Vzdálená místa – Klouda Filip
Skvělá známost – Logan TM
Brána – Loureiro Manel
Propast – Ludvíková Jitka

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Vánoce, Vánoce přicházejí!

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc.
A co by to bylo za svátky, kdybychom nezapálili
svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a
neuvařili dobré jídlo. Pohádková atmosféra
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vánočních svátků se však může změnit v ohňové
peklo, smích za slzy, krása v katastrofu. A jak tomu
předejít? Věnujte prosím čas následujícím řádkům:
• Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko
od hořlavých materiálů na nehořlavou
podložku, která brání jejich přímému
kontaktu s podkladem (ubrusem, chvojím
apod.) a zajistěte, aby nehrozilo jejich
převrácení.
• Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan
v bytě. Může dojít k převrácení svíček
a k následnému požáru.
• Adventní věnce, sloužící pouze jako
dekorace v žádném případě nezapalujte.
• Osvětlení vánočních stromečků kupujte
nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené
českým návodem použití a s příslušnými
certifikáty.
• Pokud máte na vánočním stromku klasické
svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod
dozorem.
• Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez
dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi
manipulovat děti.
• Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem
z místnosti, bytu, v případě uložení se ke
spánku, svíčky uhasili.
• Při pečení, vaření a smažení nenechávejte
bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič,
postupujte obezřetně, aby nedošlo ke
vznícení připravovaných potravin.
• Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou,
zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou,
plechem na pečení nebo namočenou
utěrkou.
• Při použití pyrotechniky se vždy řiďte
návodem! Odpalujte ji výhradně ve volných
prostranstvích, dostatečně daleko od lidí,
domů, parkujících aut.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný
čas adventu a krásné vánoční svátky!
autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

JUBILANTI

Jubilantům přejeme hodně zdraví, spokojenosti a
pohody do dalších let. Bohužel musel obecní úřad
upustit od tradičního setkání. Dárkové poukazy
v hodnotě 500,--Kč budou doručeny všem
jubilantům do místa bydliště.
Někteří obdrží poukázku s malým zpožděním, ale
někteří s malým předstihem. Doufáme, že tato malá
nedokonalost nepokazí radost z obdrženého dárku.

OHLÉDNUTÍ ZA SVATOMARTINSKOU
ZÁBAVOU
Kapela Impulz opět nezklamala a parket byl plný již
během prvních tónů. Vystoupení DC7 ve stylu
Pomády zaplnilo pauzy a potěšilo všechny
pamětníky…a vůbec sešla se úžasná parta lidí, která
si večer užila se vším všudy. Obsluha pilně hlídala
pitný režim a za to jí patří dík.
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