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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Na XV. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaném dne 8. září 2021 zastupitelstvo
obce mimo jiné projednalo a schválilo:

systém odpadového hospodářství – poplatek pro osoby s trvalým pobytem i pro vlastníka nemovitostí činí 630,- Kč na rok 2022
projednalo a neschválilo :

• Návrh na změnu Územního plánu obce
Soběšovice u 1 navrhovatele

• Návrhy na změnu Územního plánu obce
Soběšovice u 6 navrhovatelů

• Záměr nabytí pozemků
• Podání žádosti o dotace a Priority realizace
investičních záměrů

Zastupitelstvo obce Soběšovice nepřijalo
rozhodnutí ve věci návrhu na změnu Územního plánu obce Soběšovice u 1 navrhovatele.

projednalo a vydalo :
• Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Soběšovice
Starosta obce Soběšovice v souladu s ust. § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním  
okrsku č. : 1 je volební místnost - zasedací místnost v budově Obecního úřadu Soběšovice
na adrese: Obecní úřad Soběšovice čp. 10 v I. nadzemním podlaží budovy.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady,  
nebude mu hlasování umožněno. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
4. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi, ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb  může volič obdržet hlasovací lístky  také ve  volební  místnosti.
2

www.sobesovice.cz

6. Za pořádek a dodržování aktuálních hygienických opatření ve volební místnosti a jejím
bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou  závazné   pro  všechny  přítomné.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodu Obecní úřad Soběšovice
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl  hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena – s výjimkou voličů v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění Covid – 19 (dle
zákona č. 296/2021 Sb. o zvláštních způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021).
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Mimo území České republiky nelze
do přenosné volební schránky hlasovat.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROZAŘÍZENÍ A VÝKUP PAPÍRU
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:

zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od
sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky,
mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.

9. 10. 2021

9. 10. 2021 do 12,00 hod, po tomto čase sběru budou IHNED ODVEZENY

Dále bude organizován sběr OBJEMNÉHO
ODPADU.  Velkoobjemové kontejnery budou
na výše uvedených stanovištích přistaveny
8. 10. 2021 odpoledne

10,00 - 10,20 Pitrov- u pana Kubíčka
10,40 - 11,00

křižovatka u pana Chroboka
(býv.Ruml)

11,15 - 12,00

odstavná plocha za budovou
na hřišti

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

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,

Pneumatiky ze zemědělských strojů, nákladních automobilů a vleček odevzdejte
tam, kde jste koupili nové.
NEBUDE PROVÁDĚN VÝKUP PAPÍRU.
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ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Začal nový školní rok
využíváme mezipředmětové vztahy – úkoly
pro žáky obsahují učivo napříč všemi předměty. Budeme se zabývat různými druhy umění
– výtvarným, hudebním, literárním, tanečním
uměním i architekturou. Naši tradiční listopadovou výstavu přesouváme kvůli nepříznivé
hygienické situaci na jarní měsíce, kdy už snad
bude situace lepší. Budeme tak mít více času
na tvorbu našich výtvarných prací na téma
Emoce v umění.

Žáci naší základní školy a mateřské školy mají
za sebou první měsíc v novém školním roce.
Letos navštěvuje mateřskou školu 28 dětí a základní školu 26 žáků v 1. – 5. ročníku. Žáci všech
ročníků ZŠ jsou vyučováni podle Školního
vzdělávacího programu ZŠ Soběšovice. Z naší
dvojtřídní základní školy se letos stala trojtřídní základní škola.
Letošní celoroční školní projekt nese název
Emoce v umění. Každý měsíc proběhne jeden
projektový den, ve kterém budou žáci pracovat
ve čtyřech věkově smíšených skupinách na
čtyřech stanovištích – na každém stanovišti
budou plnit jiný úkol. V projektových dnech

V září proběhla ve škole lekce muzikoterapie
a bubnování na djembe bubny, děti si tak mohly zdokonalit techniku hry na tyto bubny a naučily se některé relaxační techniky.
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V rámci projektu Podpora činnosti sportovních
trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2021 bude
od října se skupinami žáků ZŠ a dětí MŠ pracovat trenér basketballu v hodinách tělesné výchovy.

ce. Podle situace děti s touto hrou vystoupí
v květnu na oslavách Dne matek nebo se předvedou jen svým rodičům ve škole.
V rámci ochrany životního prostředí budou
po celý rok žáci sbírat a třídit starý papír.  
V dubnu proběhne projekt ke Dni Země. Pokud to situace dovolí, nebudou chybět ani
tradiční akce, pořádané ve spolupráci s rodiči
a kulturní komisí, jako jsou: Drakiáda, Mikulášská besídka, vánoční tvoření s rodiči žáků,
Maškarní karneval, školní výlet, návštěvy divadelních představení.

V říjnu navštíví žáci ZŠ hukvaldské ekocentrum
Hubert a absolvují interaktivní vzdělávací program Stromobádání.
V listopadu máme pro děti z MŠ i ZŠ připraveny dramadílny pod vedením odborníků
z praxe.  
V listopadu a v prosinci bude probíhat plavecký výcvik pro předškoláky MŠ a všechny
žáky ZŠ.          

Budeme se snažit, aby se děti v naší škole cítily bezpečně a spokojeně. Věříme, že tento
školní rok proběhne klidněji než ten minulý
a také letos se těšíme na výbornou spolupráci
s rodiči našich žáků, s kulturní komisí a s Obecním úřadem obce Soběšovice. A hlavně přejeme všem pevné zdraví.

V naší ZŠ i MŠ škole se stále zaměřujeme na
výuku anglického jazyka. Žáci se setkávají s angličtinou denně, a do výuky také začleňujeme
prvky dramatické výchovy. Se všemi žáky
2. - 5. ročníku nacvičíme ve druhém pololetí
školního roku divadelní hru v anglickém jazy-

Lucie Michálková – ředitelka školy
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, říjen 2021
Klub důchodců Soběšovice na základě příznivé epidemiologické situace,
pokračuje v následujících aktivitách:
06.10. 2021 – setkání členů v DPS od 15,00 hod
27.10. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod

Informační okénko Klubu Sobíšek
Přicházíme s nabídkou Sobíškových
zájmových kroužků, které se uskuteční v Domě farní rodiny u kostela
v Soběšovicích od října. Přihlásit své
děti můžete emailem na info@klubsobisek.cz nebo na tel: 776 006 477.

vodu jednoho rodiče. Společně rozvíjíme sluchové, zrakové a motorické
vnímání v podobě hudebního, říkankového a pohybového setkávání.
Průvodce: Pája
Cena: 200 Kč / Klubová cena 150 Kč za měsíc.

Každé úterý bude probíhat výuka hry na
zobcovou flétnu pod vedením naší Páji, která
má dlouholeté zkušenosti.

17:00 – 18:00 budou tradiční Sobíškohrátky,
pro děti 3 – 12 let, bez rodičů. Měsíční plány
budou vyvěšeny na dveřích komunitního centra a na naší nástěnce u OU.Opět se můžou
děti těšit na Dílničky, Ekohrátky,Muzikohrátky,
Deskohrátky, Hýbánky a Bádání, které budou
laděny dle tradic a ročního cyklu. Průvodci:
Pája, Peťka, Dáša, Moňa, Honza.

16:00 – 16:45 hod pro děti 5 – 6 let, a případně
i jejich rodiče, kteří nechtějí zůstat pozadu.
17:00 – 17:45 hod pro děti 7 – 10 let.
Cena je 400 Kč za měsíc.
Každý čtvrtek budou od: 16:00 – 16:45 – Malí
Sobíšci - pro děti ve věku 1 – 3 roky v dopro-

Cena: 200 Kč / Klubová cena 150 Kč za měsíc.

V sousedních Dolních Domaslavicích, v Marině Jonáš,
kde provozujeme Klub v přírodě U Jonáše, nabízíme od října
zážitkovou výuku cizích jazyků pro děti. Děti provází lektorky Zuzka a Ellen,
které mají letité zkušenosti nejen s jazyky, ale také se samotnou výukou dětí.
Pondělí      16:00 – 16:45       Španělština 3 – 5 let
Středa      16:00 – 16:45      Angličtina 6 – 9 let
Úterý      16:00 – 16:45       Angličtina 3 – 5 let
Čtvrtek      16:00 – 16:45      Španělština 6 – 9 let
Cena 350 Kč za měsíc.
Přihlásit své děti můžete emailem
na lesniskolkadd@seznam.cz nebo na tel: 725 476 012.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V neděli 31. 10. proběhne Lampionový průvod s koníky.
Sraz bude u školy. Bližší informace budou na naší nástěnce u OU,
webu a na sociálních sítích.

Jachtaři informují
se podařilo uskutečnit 5. rozjížděk ve slabším
větru. Fotodokumentci ze závodu je možno
shlédnout na: https://stdostal.rajce.idnes.cz/
Zermanice_11_09_2021/ Ve vyhodnocení
Krajského přeboru v lodní třídě ILCA4 byly děti
domácího Yachtclubu Baník Ostrava na druhém a třetím místě (1. Adéla Rabasová YC Jezero Hlučín 2. Jan Kuřil - YCBO, 3.Táňa
Bělunková - YCBO). V lodní třídě Optimist získal v Krajském přeboru Yachtclub Baník Ostrava třetí místo (1. Štěpán Chwalek - JK Ostrava
Poruba, 2. Viktorie Ptášníková - YC Krnov,
3. Anna Hejnová - YCBO). Celkové výsledky
závodu, které se rovněž započítají do Moravského poháru byly následující. V lodní třídě
ILCA4: 1. Jan Záhornacký LS-Kroměříž,
2. Rabasová Adéla- YC Jezero Hlučín, 3. Linda
Dokoupilová - Jachtklub Brno. V lodní třídě
Optimist: 1. Beata Dokoupilová - Jachtklub
Brno, 2. Livia Holešová - YC Liptovská Mara
3. Daniel Beroun - Jachtklub Brno

Yachtclub Baník Ostrava v termínu 11-12. 9.
2021, pořádal závod již 60-tý ročník závodu
Hornická regata. Na startu byly lodní třídy
Optimist a ILCA4. Obě lodní třídy jsou pro děti
od 8-mi do 15-ti let. Optimist je lodní třída pro
nejmenší, ILCA4 je již pro „odrostlejší“ děti.
Tento závod byl pro tyto lodní třídy „Krajským
přeborem“ a také to byl jeden z 6-ti závodu
Moravského poháru, který bude pokračovat
na Brněnské přehradě a bude zakončen na
štěrkovně v Kroměříži. Závodu se účastnilo
25 dětí v lodní třídě Optimist a 13 lodí v lodní
třídě ILCA4. Žermanická přehrada nabídla
závodníkům velmi příjemné počasí a v sobotu

Ing. Jan Hejna
dobrovolný předseda

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci říjnu
Kotásek Jan

Pichová Božena
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Inzerce

Šťastná
volba
vzdělání

Střední odborná škola,
Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ 8:00 - 16.00
20. 10. 2021
10. 11. 2021
8. 12. 2021
© KLEIN

ZDARMA
Cer�ﬁkáty
a řidičská
oprávnění

STUDIJNÍ A UČEBNÍ
OBORY
• Automobilní

• Ekonomické
• Strojírenské
• Zemědělské
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