Červenec – Srpen 2020

28.8.2020 – HUDEBNÍ LETNÍ VEČER

Občasník občanů a přátel Sosnové
Nikdy bych si nemyslela, že mě každodenní
vyzvedávání syna z MŠ bude tak bavit, vysloveně jsem
se těšila, až se po překonání ucpaného města na moment
stanu součástí Vaší školky. Kolikrát jsem si
představovala sebe sama jako dítě, které utíká od
trampolíny k pískovišti nebo na fotbalové hřiště zaskákat
si panáka nebo se jen tak prohání po lese. A co teprve
uvnitř školky, kam se rozeběhnout? Lákadel je tu tolik,
že bych nevěděla co dřív. Ale vím jistě, že bych byla
dítě šťastné, spokojené a plné krásných vzpomínek na
toto období, které můj syn naštěstí mít bude.
Proto bych touto cestou ráda poděkovala těm, které za
tím vším stojí : paní ředitelce Janě Křížové, paním
učitelkám Martince, Evičce, Jitce, dále pak Renatce,
Ivance, Janičce a Irence. Děkuji, že tu pro naše děti jste!
A těm, co ještě stále ten svůj poklad hledáte, vzkazuji: "
Už hledat nemusíte, máte ho před očima!"
Mgr. Klára Ryšavá

PODĚKOVÁNÍ
Většina z nás si pod pojmem "poklad" představí truhlu
plnou zlaťáků, někteří budou tvrdit, že je to jejich
manželka či jiná blízká osoba. Já jsem ten svůj poklad
našla zde, v Sosnové, a to místní Mateřskou školu.
Možná, že někteří z vás nemají ani tušení, jaké bohatství
skrývá žlutá budova na kopci, kolem které pravidelně
jezdíte. Zkuste někdy přibrzdit a nasát zdejší atmosféru,
stačí i pohled do oslňující zahrady či se jen
zaposlouchejte do dětského smíchu. Tak či tak je to
balzám na duši.

V platnosti zůstávají vstupenky z Josefské zábavy.
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NOVÁ AKTIVITA V SOSNOVÉ !!!
Hrajete, nebo byste rádi začali hrát deskové či
karetní hry?
Za podpory obce jsme pořídili pár základních,
zajímavých her pro všechny věkové kategorie (2-6
let, 6-12 let, 13-100 let) a moc rádi Vám je
představíme.
Malé nahlédnutí:
S nejmladšími dětmi se vydáme na cestu se lvem
Leem ke kadeřníkovi. Nebo si můžeme zazávodit se
šneky, případně se pokusíme jako myšky ukrást co
nejvíce jídla ze spíže.
Starší školáci si zkusí prozkoumat tajemný hrad
Karak, kde se pokusí najít poklad. Nebo pomůžou
medvědovi Wrr najít součástky do knihařského
stroje. Mohou také potrénovat postřeh s paní
Duchovou v koupelně :-)
Pro starší (a nejstarší) účastníky máme připravenou
karetní hru Bang!, kde si zahrajeme na bandity a
šerifa, a pro něžnější pohlaví tu máme působivou
květinovou hru Queenz, ve které budeme pečovat o
zahrady.
K dispozici budou i některé další hry, které doma
pravděpodobně nemáte. V případě úspěchu kroužku
se pak do budoucna bude dle preferencí účastníků
nabídka her dále rozšiřovat.

Naší vizí je, abychom se při deskových hrách
setkávali pravidelně, po 14ti dnech na zhruba 1-2h.
Obec nám zpřístupní zasedací místnost přímo na
obecním úřadě.
První setkání bude zdarma pro všechny, kteří by
se chtěli přijít podívat alespoň ze zvědavosti. Na
konci tohoto setkání bychom se pokusili se zájemci
najít nějaký společný termín (den a čas), kdy
bychom se mohli scházet. Registrační poplatek na
pololetí (10-12 setkání) bude 500 Kč / osobu. Pro
dva a více členů z jedné domácnosti bude celkové
"rodinné kurzovné" 1.000 Kč.

Termín prvního setkání: sobota / neděle (?) (datum,
čas), zasedací místnost na OÚ Sosnová
Přihlášky a případné další dotazy, prosím, zasílejte
na e-mail: linda@anglictinaspepou.cz, případně
telefonicky na čísle 736 418 286.
vedoucí kroužku: Linda Šenová
asistent: Filip Šena

29.8.2020 – DEN PRO DĚTI

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSTI NA OÚ SOSNOVÁ

12.8.2020

DO
Z DŮVODU NAPLNĚNOSTI
AUTOBUSU, KTERÝ OBEC ZAJIŠŤUJE. ODJEZD
ZE ZASTÁVKY MHD V 12,30 HOD. DOHLED NAD
DĚTMI SI RODIČE ZAJISTÍ SAMI.
TEL: 487 520 874
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LOUČENÍ SE ŠKOLKOU
„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce nám bylo
prima. Povídaly hodiny, že už budou prázdniny …“,
znělo zahradou školky v pátek 26. 06. 2020.
Jako každý rok, tak i letos nastal čas rozloučit se
s nejstaršími dětmi, které od září nastupují do
prvních tříd základních škol. Pasování devíti
„školáčků“ bylo tentokrát s vesmírnou tématikou.
Raketou do ZŠ byli vystřeleni: Emička, Nellinka,
Adámek, Maxík, Kubík, Adámek, Matýsek, Tobík a
Mareček.
Po příletu „Marťánka“ se zahrada přeměnila na
„Vesmír“, kde si děti mohly na stanovištích
vyzkoušet mimozemské úkoly: chůzi po měsíčních
kamenech, sbírání hvězdiček, obíhání sluníčka, hod
asteroidem a vesmírnou autoškolu.
Děkujeme paní starostce za pěkné dárky pro
školáčky a Matyášovi Halasníkovi za vyzkoušení
profesionálního dalekohledu, kterým děti mohly
pozorovat slunce a oblohu.
Tímto ale naše loučení se školkou neskončilo... 15
odvážných dětí zůstalo ve školce dokonce
i přes noc. Vyrobily si kometu Evelínu, vyzkoušely
ji na zahradě, hrály míčové hry. S baterkami našly
poklad v našem oblíbeném „černém lese“ a
nechyběla ani pyžamová diskotéka. Počasí nám
přálo a děti si celý den moc užily.
Za celý kolektiv MŠ děkuji rodičům za celoroční
spolupráci a všem přeji hodně sluníčka
a hezkou dovolenou.
Martina LŮŽKOVÁ, učitelka MŠ Sosnová

Obec Sosnová pořádá již tradiční
sjíždění

PLOUČNICE
22.8.2020
Sjíždí se úsek z Brenné do Žizníkova,
vyplouvá se v 10:00, doba sjíždění je cca 34 hodiny. Doprava do Brenné zajištěna
autobusem, cestu zpět z Žizníkova si musí
každý zajistit sám.
Zájemci prosím na mobilu nebo emailu,
kapacita lodí je omezená.
Odjez autobusem ze zastávky MHD
Sosnová v 9:15 hodin, odjezd do Kerama
v 9:30 hodin
Kontaktní
osoba:
Michal
Janovský,
606 460 442, janovsky.m@post.cz

KNIHOVNA

Výpůjční doba knihovny:
pondělí od 15,00 hod do 17,00 hod
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USNESENÍ

z řádného jednání zasedání zastupitelstva obce
Sosnová konaného dne 20.7.2020 od 18,0 hod
v zasedací místnosti OÚ
14/A ZO schvaluje program jednání.
14/B ZO odkládá volbu předsedy finančního výboru
na nejbližší zasedání ZO.
14/C ZO pověřuje starostku obce k podpisu
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č.j. OLP/1238/2020.
14/D ZO schvaluje pořádání volnočasových aktivit
v obci, kdy obec zajistí prostory pro pořádání a
propagaci aktivit.

Nový kontejner v obci (zahrada u obecního
úřadu) na kovové obaly.
Do kontejneru patří: konzervy od potravin, plechovky a
nápojové obaly, kovové kanystry, drobný kovový odpad
Do kontejneru nepatří: plechovky od barev (určeno na
sběrný dvůr)

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

Starostka obce

487 954 520
487 954 184
775 253 992 , 724 179 753
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