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Zpravodaj obce Soběšovice

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Na V. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaném dne 11. září 2019 zastupitelstvo obce mimo jiné

projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 7/2019
• Podmíněnou smlouvu o koupi nemovitých
věcí
• Návrhy na změnu Územního plánu obce
Soběšovice u 3 navrhovatelů

projednalo a vydalo:
• OZV Obce Soběšovice č. 2/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Soběšovice

projednalo a neschválilo:
• Návrhy na změnu Územního plánu obce
Soběšovice u 12 navrhovatelů

Zastupitelstvo obce Soběšovice nepřijalo rozhodnutí ve věci návrhu na změnu Územního
plánu obce Soběšovice u 4 navrhovatelů.

Sběr nebezpečného odpadu,
elektrozařízení a výkup papíru
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat:
baterie a akumulátory všeho druhu, odpady
ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry,
tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty
a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků,
ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob,
zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky
postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů,
televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky
atd.

Vážení občané obce Soběšovice,
společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu
s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/01
Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje
sběr NEBEZPEČNÉHO ODPADU A VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ formou pojízdné
sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
12. 10. 2019
10.00 – 10.20
Pitrov - u pana Kubíčka

Dále bude organizován sběr OBJEMNÉHO
ODPADU.

10.40 – 11.00
křižovatka u pana Chroboka (býv. Ruml)

Velkoobjemové kontejnery budou na výše
uvedených stanovištích přistaveny

11.15 – 12.00
odstavná plocha za budovou na hřišti - POZOR
ZMĚNA

11. 10. 2019 od 18.00 hod
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12. 10. 2019 do 12.00 hod, po tomto čase sběru
budou IHNED ODVEZENY

Gratulujeme
našim jubilantům
v měsíci říjnu

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný
odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod. Nepatří tam pneumatiky,
televizory, ledničky, jiné elektrozařízení, ty
odevzdáte osobně v sobotu 12. 10. 2019 ve
výše uvedených časech na výše uvedených
místech pracovníkům pojízdné sběrny!

Lehotská Marie
Liczman Jan
Pichová Božena

Dále bude v této sběrně probíhat výkup ČISTÉHO PAPÍRU

Obec Soběšovice
dle ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a usnesením rady obce č. 297/21/2019 ze dne 28. 8. 2019
oznamuje
Záměr obce Soběšovice pronajmout „Kemp U Majáku a parkoviště“
s podmínkou uzavření podnájemní smlouvy na vymezené území zátopového pásma p. č. 682/1
v k.ú. Lučina – viz mapa (příloha č. 2) za smluvní roční nájemné 1 000 Kč.
1. Popis předmětu nájmu:

Kemp U Majáku a parkoviště na pozemcích parc. č. 310/5, 310/6,
310/2, 712, parc.st. 227 včetně budovy č.ev.46, vše v k.ú. Horní
Soběšovice – viz mapa (příloha č.1.)

2. Doba nájmu: od 1.1.2020 do 31.12.2022
3. Podaná nabídka musí obsahovat:
• údaje o žadateli (jméno, příjmení, adresa, živnostenský list, č.účtu, výpis z trestního rejstříku-ne
starší 6 měsíců, plátce DPH)
• nabízená cena pronájmu, kdy minimální roční nájemné činí 50 000 Kč včetně DPH – váha 100 %
• čestné prohlášení, že žadatel nemá dluh vůči obci Soběšovice
4. Způsob podání nabídky:
• termín podání nabídek : do 14. 10. 2019 do 17 hod.
			
na Obecním úřadě, 739 22 Soběšovice čp. 10
• nabídka bude doručena v zalepené obálce s označením:
Pravý horní roh – Kemp U Majáku včetně parkoviště –„NEOTEVÍRAT“
Pravý dolní roh – Adresát
Levý horní roh – Jméno a adresa zájemce
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5. Vyhodnocení podaných nabídek:

neveřejné otevírání obálek proběhne 15. 10. 2019 na
OÚ v Soběšovicích.

6. Podmínky nájmu
• Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k provozování kempu a parkoviště. Je povinen
hradit náklady spojené s běžnou údržbou, spotřebou el. energie, vodné, stočné, údržbu zeleně
a likvidací TKO.
• Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které
má provádět pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by
nesplněním této povinnosti vznikla.
• Nájemce se zavazuje dodržovat na pronajatém prostoru a v jeho okolí pořádek a vyvaruje se
jeho narušování.
• Nájemce je oprávněn umístit po dohodě s pronajímatelem na vhodném místě informační
zařízení. Za dodržování platných předpisů, upravujících používání informačních zařízení,
odpovídá nájemce.
• Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý prostor bez souhlasu pronajímatele do podnájmu
jinému.
• Nájemce se zavazuje, že při podnikatelské činnosti bude kromě povinností vyplývajících
z nájemní smlouvy a Obecně závazných právních předpisů dodržovat též povinnosti vyplývající
z vyhlášek a nařízení vydaných pronajímatelem. Dále se zavazuje dodržovat podmínky
stanovené krajskou hygienickou stanicí.
7. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení Záměru pronájmu bez udání důvodů.
VOZNICA Petr, v.r.
Starosta obce

		

Obec Soběšovice
dle ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a usnesením rady obce č. 296/21/2019 ze dne 28. 8. 2019
oznamuje
Záměr obce Soběšovice pronajmout „Parkoviště nad CK Juhász“
1. Popis předmětu nájmu:

Parkoviště nad CK Juhász na pozemcích parc. č. 333/6, 333/7,
333/8 a 333/9 vše v k.ú. Horní Soběšovice o celkové výměře 2475
m2 – viz příloha č.1

2. Doba nájmu: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
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3. Podaná nabídka musí obsahovat:
• údaje o žadateli (jméno, příjmení, adresa, živnostenský list, č.účtu, výpis z trestního rejstříkune starší 6 měsíců, plátce DPH)
• nabízená cena pronájmu, kdy minimální roční nájemné činí 50 000 Kč včetně DPH – váha 100 %
• čestné prohlášení, že žadatel nemá dluh vůči obci Soběšovice
4. Způsob podání nabídky:
• termín podání nabídek: do 14. 10. 2019 do 17 hod. na Obecním úřadě,
			
739 22 Soběšovice čp. 10
• nabídka bude doručena v zalepené obálce s označením:
Pravý horní roh – Parkoviště nad CK Juhász –„NEOTEVÍRAT“
Pravý dolní roh – Adresát
Levý horní roh – Jméno a adresa zájemce
5. Vyhodnocení podaných nabídek:
neveřejné otevírání obálek proběhne 15. 10. 2019 na OÚ v Soběšovicích.
6. Podmínky nájmu :
• Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k provozování parkoviště. Je povinen hradit
náklady spojené s běžnou údržbou, údržbu zeleně a likvidací TKO.
• Nájemce provede drobné nutné opravy pronajatého majetku svým nákladem a v souladu
s příslušnými předpisy.
Všechny stavební úpravy musí být odsouhlaseny s pronajímatelem, který v případě větších,
nikoliv běžných úprav, k nim udělí souhlas písemně nebo stanoví podmínky, za nichž bude
souhlas udělen.
• Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které
má provádět pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by
nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce se zavazuje umožnit přístup pronajímateli na
jeho požádání do pronajatých prostor.
• Nájemce se zavazuje dodržovat na pronajatém prostoru a v jeho okolí pořádek a vyvaruje se
jeho narušování.
• Nájemce je oprávněn umístit po dohodě s pronajímatelem na vhodném místě informační
zařízení. Za dodržování platných předpisů, upravujících používání informačních zařízení,
odpovídá nájemce.
• Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý prostor bez souhlasu pronajímatele do podnájmu
jinému.
• Nájemce se zavazuje, že při podnikatelské činnosti bude kromě povinností vyplývajících
z nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů dodržovat též povinnosti vyplývající
z vyhlášek a nařízení vydaných pronajímatelem.
7. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení Záměru pronájmu bez udání důvodů.
VOZNICA Petr, v.r.
Starosta obce
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Obec Soběšovice
dle ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a usnesením rady obce č. 295/21/2019 ze dne 28. 8. 2019
oznamuje
Záměr obce Soběšovice pronajmout „Stánek a parkoviště na hrázi“
s podmínkou uzavření podnájemní smlouvy na pozemek parc.č.154/4 v k.ú. Dolní Soběšovice
a vymezené území zátopového pásma, p. č. 682/1 v k.ú. Lučina – viz mapa (příloha č.2) za smluvní
roční nájemné 500 Kč.
1. Popis předmětu nájmu: Stánek a parkoviště na hrázi na pozemcích parc. č.st. 78 včetně budovy
čp. 268 a dále pozemek parc.č. 112/8 a 264 vše v k. ú. Dolní Soběšovice
2. Doba nájmu: od 1. 1. 2020 do 31.12.2022
3. Podaná nabídka musí obsahovat:
• údaje o žadateli (jméno, příjmení, adresa, živnostenský list, č.účtu, výpis z trestního rejstříkune starší 6 měsíců, plátce DPH)
• nabízená cena pronájmu, kdy minimální roční nájemné činí 70.000 Kč včetně DPH – váha 50 %
• provozní záměr (např. poskytované služby, …) – váha 25 %
• podnikatelský záměr (rozšíření poskytovaných služeb, zamýšlené vlastní investice (objem),…)
– váha 25 %
• čestné prohlášení, že žadatel nemá dluh vůči obci Soběšovice
4. Způsob podání nabídky:
• termín podání nabídek: do 14. 10. 2019 do 17 hod. na Obecním úřadě,
			
739 22 Soběšovice čp. 10
• nabídka bude doručena v zalepené obálce s označením:
Pravý horní roh – Stánek a parkoviště na hrázi –„NEOTEVÍRAT“
Pravý dolní roh – Adresát
Levý horní roh – Jméno a adresa zájemce
5. Vyhodnocení podaných nabídek:
neveřejné otevírání obálek proběhne 15. 10. 2019 na OÚ v Soběšovicích.
6. Podmínky nájmu :
• Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k provozování parkoviště a občerstvení. Je povinen
hradit náklady spojené s běžnou údržbou, spotřebou el. energie, vodné, stočné, údržbu zeleně
a likvidaci TKO.
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• Nájemce provede drobné nutné opravy pronajatého prostoru svým nákladem a v souladu
s příslušnými předpisy.
Všechny stavební úpravy musí být odsouhlaseny pronajímatelem, který v případě větších,
nikoliv běžných úprav, k nim udělí souhlas písemně nebo stanoví podmínky, za nichž bude
souhlas udělen.
• Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které
má provádět pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by
nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce se zavazuje umožnit přístup pronajímateli na
jeho požádání do pronajatých prostor.
• Nájemce se zavazuje dodržovat na pronajatém prostoru a v jeho okolí pořádek a vyvaruje se
jeho narušování.
Nájemce je oprávněn umístit po dohodě s pronajímatelem na vhodném místě informační
zařízení. Za dodržování platných předpisů, upravujících používání informačních zařízení,
odpovídá nájemce.
• Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý nebytový prostor bez souhlasu pronajímatele
do podnájmu jinému.
• Nájemce se zavazuje, že při podnikatelské činnosti bude kromě povinností vyplývajících
z nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů dodržovat též povinnosti vyplývající
z vyhlášek a nařízení vydaných pronajímatelem. Dále se zavazuje dodržovat podmínky
stanovené krajskou hygienickou stanicí.
7. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení Záměru pronájmu bez udání důvodů.
VOZNICA Petr, v.r.
Starosta obce

KOMISE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ INFORMUJE
Pozvání na oslavu Mezinárodního dne seniorů
v Soběšovicích a hned po nich si můžete zazpívat i zatančit při živé hudbě. Těšíme se na
Vaši účast.
Za KaSK Irena Voznicová

V pátek 4.10.2019 od 16 hodin se uskuteční
v sále na Nové Husarůvce tradiční setkání seniorů u příležitosti jejich svátku. Bude připraveno bohaté občerstvení, se svým programem
vystoupí děti ze Základní a mateřské školy
7
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ZŠ A MŠ SOBĚŠOVICE INFORMUJE
První měsíc nového školního roku
v soběšovické škole
Po zasloužených prázdninách
jsme se zase všichni sešli v novém
školním roce v naší škole. Letos
navštěvuje mateřskou školu 25
dětí a základní školu 30 žáků v 1.
– 5. ročníku. Žáci všech ročníků
ZŠ jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZŠ
Soběšovice. Pro všechny děti
máme i v letošním školním roce
připraveno mnoho zajímavých
činností.
a ovocné saláty. Projektové dny jsou důležitou
součástí činnosti naší školy, při projektových
dnech se žáci učí spolupracovat ve věkově smíšených skupinách, starší žáci pomáhají mladším, učí se organizovat práci ve skupině, všichni
se učí respektovat se navzájem. V úkolech,
které plní na jednotlivých
stanovištích, se prolíná
učivo všech vyučovaných
předmětů. Všechny úkoly
probíhají formou prožitkového učení, žáci nesedí
v lavicích, mají dostatek
volného pohybu.

Letošní celoroční projekt nese název „Vše
o jídle“. Budeme se zabývat zdravou výživou,
zdravým životním stylem, budeme trénovat
zásady správného stolování, budeme se snažit
pochopit, jak probíhá trávicí proces v našem
těle, společně si připravíme zeleninové

První dva měsíce školního
roku budeme připravovat
výstavu dětských výtvarných prací. Letos jsme zvolili společné téma s celoročním projektem Vše
8
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V dubnu proběhne projekt ke Dni Země. Nebudou chybět ani tradiční akce, pořádané ve
spolupráci s rodiči a kulturní komisí, jako jsou:
Drakiáda, Mikulášská besídka, maškarní karneval, vánoční tvoření, oslavy Dne matek, školní
výlety, návštěvy divadelních představení,
muzikoterapie – bubnování na djembe bubny.
Na konci června se opět chystáme s žáky ZŠ na
třídenní ozdravný pobyt na Ostravici do hotelu
Liptov.

o jídle. Přijďte si v polovině listopadu prohlédnout naše díla na vernisáž s kulturním vystoupením dětí a s občerstvením, které připraví děti
s pomocí maminek. Výtvarné práce budou děti
tvořit i ve výtvarném kroužku pod vedením
paní učitelky Sobkové.
V říjnu a v listopadu proběhne plavecký výcvik
pro všechny žáky ZŠ a předškoláky MŠ.
V naší škole se stále zaměřujeme na výuku
anglického jazyka. Anglický jazyk vyučujeme
metodou napříč předměty, žáci se tedy setkávají s angličtinou denně, a do výuky také
začleňujeme prvky dramatické výchovy. Se
všemi žáky 2. – 5. ročníku nacvičíme i letos
dvě divadelní hry v anglickém jazyce a v
květnu vystoupíme na festivalu dětských
divadelních souborů „Divadlo žije“ v ZŠ
Řepiště.

V prostorách naší školy již dlouhodobě působí
také hudební škola paní Miriam Dýrrové, ve
které se děti mohou učit hře na klavír, kytaru
a flétnu.
Budeme se snažit, aby se děti v naší škole cítily
bezpečně a spokojeně. I v letošním školním
roce se těšíme na dobrou spolupráci s rodiči
našich žáků, s kulturní komisí a s Obecním úřadem obce Soběšovice. Jedině za dobré spolupráce všech složek může škola na vesnici dobře
fungovat.
Lucie Michálková – ředitelka školy

V rámci ochrany životního prostředí budou po
celý rok žáci sbírat a třídit starý papír. Sběr
organizuje společnost FCC. Do sběru starého
papíru se mohou zapojit všichni občané.
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, říjen 2019
2. 10. 2019 ve středu od 15 hod. setkání členů v DPS
4. 10. 2019 v pátek od 16 hod. účast na oslavě „Dne seniorů“ v sále na Nové Husarůvce
30. 10. 2019 ve středu od 15 hod. výbor v DPS

Naši hasiči dětem
fyzické i duševní dovednosti při
plnění soutěžních úkolů, za které
byly odměněny.

Končící prázdniny si děti naplno užily na akci
SDH Soběšovice nazvanou Den s hasiči. Příjemný den plný sluníčka se uskutečnil 24. srpna na
hřišti. Navštívit nás přijeli také profesionální
hasiči z Havířova, Městská policie Havířov se
psovody a služební mobilní stanicí, Červený
kříž Frýdek-Místek, SDH Lučina a Dolní Domaslavice. Děti, kterých bylo 131, si prověřily své

Všem návštěvníkům předvedli profesionální
hasiči ukázku zásahu u autonehody, psovodi
ukázali výcvik psů a jejich využití při zadržení
pachatele. Červený kříž nabídl možnost vyzkoušet si resuscitaci
a použití Automatického externího defibrilátoru (AED). Na
pohodovém průběhu akce měly podíl
i další atrakce: skákací hrady, malování na
obličej, projížďka na
koni, bublinkovač
a hlavně pěna, ve
které se děti opravdu vyřádily. Nechybělo výborné občerstvení. Těšíme se na
vás i příští rok!
Hasiči SDH Soběšovice
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Informační okénko Klubu Sobíšek
SOBÍŠKOHRÁTKY

Sobíškohrátky budou zaměřeny převážně na
tvoření, pohyb, hudbu, divadlo, badatelství, společenské hry a na tematická setkávání související
se zvyky a tradicemi.
Chceme do našich setkání zahrnout prvky environmentální a ekologické výchovy. Děti vést
ke vzájemné spolupráci, socializaci a podporovat vazby v komunitě a mnohé další.

Klub Sobíšek se rozhodl
organizovat na týdenní
bázi tzv. Sobíškohrátky.
Záměrem je neformální
vzdělávání dětí buď samotných nebo v doprovodu rodiče/ů. Jedná se o specifickou formu
kroužků, které nemají jednorázový charakter.

Předběžný plán Sobíškohrátek do konce roku 2019:
3. 10. Slavnostní zahájení + výroba pokladničky (tvoření).
10. 10. Úklid kolem přehrady (pohyb, environmentální, ekologický).
17. 10. Badatelský – déšť, listí (poznávání světa).
24. 10. Pohybově-dramatický (pohyb).
31. 10. Tvorba lampionů (tvoření, tradice).
7. 11. Deskohrátky (týmový duch, socializace) nebo zamykání lesa za podpory
		 Mysliveckého sdružení HRÁZ (bude upřesněno).
14. 11. Sezení s Klubem důchodců v obci Soběšovice (podpora vazeb v komunitě)
		 nebo zamykání lesa (bude upřesněno).
21. 11. Pečení perníčků (místo bude upřesněno).
28. 11. Zdobení perníčků – následuje prodej na jarmarku /tvoření, tradice/
12. 12. Vánoce v Sobíšku, výroba vánočních dekorací – pro děti i dospělé
		 (tradice, komunita, tvoření)

Změna v programu vyhrazena.

Scházet se budeme v „Domě farní rodiny“
u kostela ve čtvrtek v 16:00 hod, není-li v programu uvedeno jinak.

Sobíškohrátky jsou určeny pro všechny bez
ohledu na členství ve spolku.

Vstupné:

Program bude vyvěšen na našem webu
www.klubsobisek.cz a případně na vývěsní ceduli na Obecním úřadě a na nástěnkách v ZŠ a MŠ Soběšovice.

Jednorázové vstupné za dítě činí 40 Kč.
Celkové vstupné na všechny Sobíškohrátky do
konce roku za dítě činí 300 Kč.
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Hledání ztraceného pokladu
z Dolnosoběšovického zámku
Dne 15. 9. se konala dobrodružná výprava za
ztraceným pokladem. Děti byly rozděleny do
3 týmů dle věku. Ty se vydaly po různých trasách, na kterých plnily bojové úkoly předcházejících získání mapy k pokladu. Děti se dozvěděly trochu z historie naší obce a vzájemnou
spoluprací se jim podařilo poklad najít a těšit
se nejen z obsahu truhly, ale také ze vzkazu
v láhvi, který je navnadil na další dobrodružné
putování. Děkujeme všem zúčastněným,

dobrovolníkům, partnerům a dárcům. Všichni
jsme si to náramně užili.

Něco z historie jachtingu v Soběšovicích
Ostrava, který koupil pozemky, a tito členové
postavili svépomocí loděnici, kde dnes sportovní činnost vykonává Yachtclub Baníku
Ostrava. Ten je od roku 1992 samostatný právní
spolek a sdružuje členy ze sedmi zaniklých
jachtařských spolků.

Již v roce 1938 chtěl Sokol Radvanice založit
jachtařský spolek. Bohužel válka tento záměr
zmařila a založení jachtařského spolku se uskutečnilo až v roce 1948.
V Soběšovicích začal spolek pracovat v roce
1955, a to po dohodě Sokolu Radvanice
s panem učitelem Sojkou. O odkoupení
pozemku byla sepsána dohoda a spolek mohl
začít provozovat svou činnost v místech dnešní
přečerpávací stanice kanalizace. Později tento
pozemek patřil Dolu Fučík, poté restauraci
Aneta a nyní patří klinice pro psychoterapie –
Klinika u Oslíka.

Ze Soběšovic se někteří občané významně
podíleli a podílejí na historii klubu
a dodnes jsou vesměs stále členové klubu.
• Libor Teper – vynikající závodník a Československý reprezentant
• Jaroslav Aknai – výborný závodník v rámci
ČSSR
• Lenka Aknaiová – několikanásobná mistryně
ČR a reprezentace ČR

V roce 1959 z tehdejšího Baníku Radvanice –
nikoli již Sokola – odešlo 96 členů do Baníku
12
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• Tomáš Aknai – výborný závodník v ČR
• Jan Ochmann – výborný závodník v ČSSR
• Kamil Ochmann – vynikající závodník v ČR,
který pravidelně vozil z Mistrovství ČR
medaile + reprezentace ČR,
• Martin Ochmann – totéž co Kamil – oba
byli skvělí
• Katka Sojková – několikanásobná mistryně
ČR + reprezentace ČR
• Jana Liczmanová – pravidelně vozila medaile
z Mistrovství ČR + reprezentace ČR
• Jaromír Kuřava – dlouholetý vynikající
závodník v ČSSR a ČR. Dokonce si letos vyjel

nominaci na Mistrovství Evropy a v seniorech
si vedl statečně.
• Jakub Kuřava – vynikající závodník v ČR, který
pravidelně vozil z Mistrovství ČR medaile +
reprezentace ČR.
• Rodina Welszarových – bydlící na pomezí
Soběšovic a Domaslavic. Byli výborní.
Tolik z historických pramenů o vzniku sportovní
jachtařské činnosti v obci Soběšovice, kde má
Klub Baníku stále svůj domovský přístav.
Jan Hejna – dobrovolný předseda
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