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OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Na XX. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice, konaném dne 7. září 2022 zastupitelstvo obce
mimo jiné
projednalo a schválilo :
• Rozpočtové opatření č. 5/2022
• Návrh na změnu Územního plánu obce
Soběšovice u 4 navrhovatelů
• Podání žádosti o dotace

projednalo a neschválilo :
• Návrhy na změnu Územního plánu obce
Soběšovice u 4 navrhovatelů
• Žádost o prodej obecního pozemku
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 o nočním klidu

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Soběšovice
Celkový počet voličů v obci
Volební účast v obci

787
61 % (482 voličů)

Volební strana č. 4 – OBČANÉ SOBĚŠOVIC
Celkový počet hlasů pro stranu:
Počet mandátů do zastupitelstva obce:
Mandáty členů zastupitelstva:

Volební strana č. 1 – PRO SOBĚŠOVICE
3656

Celkový počet hlasů pro stranu:

9
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty

1. Petr Voznica

269

2. Lenka Motyčková

240

3. Radek Siuda

240

4. Ivo Dominík

265

5. Mgr. Ilona Racková

260

6. Jan Chytrý

254

7. Pavel Kubica

233

8. Petr Chrobok

260

9. Ing. Jan Toman

240

Mandáty členů zastupitelstva:

Počet mandátů do zastupitelstva obce:
Mandáty členů zastupitelstva:

145

3. Bc. Marek Pavlok

130

4. Ing. František Papala

118

654

Počet mandátů do zastupitelstva obce:
Mandáty členů zastupitelstva:
1.

1
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty

Michal Kozubek

51

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem voličům
sdružení nezávislých kandidátů
„Občané Soběšovice“ za vyjádřenou
podporu a důvěru, kterou nám
dali v komunálních volbách.

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty
150

78

Volební strana č. 2 – Svoboda a přímá demokracie

4

2. MUDr. Marcela Kerzlová

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty

Celkový počet hlasů pro stranu:

1627

1. Ing. Ivo Papala

1

1. Bc. Petra Polochová

Volební strana č. 3 – „ZA SOBĚŠOVICE KRÁSNĚJŠÍ“
Celkový počet hlasů pro stranu:

791

Počet mandátů do zastupitelstva obce:

Voznica Petr
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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:

genty 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.
Dále bude organizován sběr OBJEMNÉHO
ODPADu. Velkoobjemové kontejnery budou
na výše uvedených stanovištích přistaveny

8.10.2022
10,00 - 12,00 hod.
odstavná plocha za budovou na hřišti

7.10.2022

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), deter-

odpoledne

8.10.2022 do 12,00 hod, po tomto čase sběru budou IHNED ODVEZENY
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 !!
Pneumatiky ze zemědělských strojů, nákladních automobilů a vleček odevzdejte
tam, kde jste koupili nové.
NEBuDE PROVÁDĚN VÝKuP PAPÍRu.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci říjnu
Lehotská Marie
Pichová Božena
Šlusař Zdeněk
Pich Ervín
Hanzelka Milan
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KNIHOVNA informuje
Vážení čtenáři,

je najděte v knihovně. Pojďme se trochu
pobavit!

měsíc říjen je tradičně měsícem knihoven,
a i naše knihovna nezůstává pozadu. Každou říjnovou středu se můžete těšit na
malé zpestření.

A to nejlepší nakonec.
Ve středu 26.10. nás čeká Dušičkově pochmurný a Halloweensky strašidelný
podvečer. Čtení ze známé i méně známé
klasiky děsivého žánru, výběr toho nejlepšího napínavého čtení k vypůjčení,
a k tomu tematická atmosféra mírného
mrazení v zádech.

Ve středu 5.10., a ve středu 19.10., bude
otevírací doba knihovny prodloužena do
18hodin, (nejen) pro ty, kterým běžná výpůjční doba nevyhovuje, nebo neladí s jejich pracovní dobou.
K dispozici jim bude výběr knižních novinek a našich nejlepších titulů, horký čaj,
nebo káva a také možnost ověřit svoje znalosti ve čtenářském kvízu a stát se Soběšovickým knižním šampionem (vítěze oznámíme ve Zpravodaji).

Kostýmy postav z napínavých i děsivých
románů vítány.

Ve středu 12.10 od 16hodin, budou
v knihovně vítáni všichni milovníci deskových her, bez ohledu na věkovou kategorii. Spoluhráče si vezměte s sebou, nebo

Věřím, že se některá říjnová středa trefila
právě do vašeho vkusu, a těším se na vás
v knihovně.

Od 16hodin čtení z literatury pro děti
a mládež
Od 17hodin čtení z literatury pro dospělé.

Knihovnice Adéla Klaczaková

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.
Od letošního školního roku se naše MŠ stala
školou dvojtřídní, navštěvuje jí 30 dětí. Základní školu navštěvuje 28 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.

Letošní celoroční projekt nese název „Čtyři
živly“. Budeme zkoumat, co živly - neživá příroda - přinášejí lidem dobrého a také si uvědomíme, jak mohou být nebezpečné. Budeme
se také učit, jak nebezpečí předcházet. Jedním
ze živlů je oheň. Věříme, že jeden projektový
den, který bude věnován tématu Oheň, nám
pomohou připravit i Hasiči obce Soběšovice.
Projektové dny jsou důležitou součástí činnosti naší školy, při projektových dnech se žáci učí
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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.
První dva měsíce školního roku budeme připravovat výstavu dětských výtvarných prací.
Letos jsme zvolili společné téma s celoročním
projektem Čtyři živly. Přijďte si v polovině listopadu prohlédnout naše díla na vernisáž
s kulturním vystoupením dětí a s občerstvením, které připraví děti s pomocí maminek.

Paní Klaczaková si pro děti připraví čtenářské
dílny a děti ze školní družiny si budou chodit
do knihovny zahrát stolní hry.
Nebudou chybět ani tradiční akce, pořádané
ve spolupráci s rodiči a kulturní komisí, jako
jsou: Mikulášská besídka s Hopsalínem, vánoční tvoření, maškarní karneval, projekt ke Dni
Země, oslavy Dne matek, školní výlety, návštěvy divadelních představení. Žáci naší školy
budou také vystupovat na obecních akcích –
Setkání seniorů a Vítání nových občánků do
života obce.

Už v říjnu se děti mohou těšit na cirkusové dílny, ve kterých se budou věnovat činnostem
rozvíjejícím koordinaci, soustředění, rovnováhu, neverbální komunikaci a spolupráci s ostatními dětmi. Dále pak proběhne oblíbená lekce
muzikoterapie – bubnování na djembe bubny.
Tyto bubny využíváme i v hodinách hudební
výchovy.

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

V říjnu a v listopadu proběhne plavecký výcvik
pro všechny žáky ZŠ a předškoláky MŠ.
Již v loňském roce jsme navázali spolupráci
s Obecní knihovnou Soběšovice, s paní knihovnicí Adélou Klaczakovou. V této spolupráci
budeme pokračovat i v letošním školním roce.

Lucie Michálková – ředitelka školy
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Projekt: Investice do MŠ Soběšovice,
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl projektu/operace
Podpora projektu žadatele – ZŠ a MŠ Soběšovice byla umožněna na základě výzvy
Programu rozvoje venkova vyhlášené
v rámci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Pobeskydí.

MŠ Soběšovice byla jednotřídní MŠ, disponovala jednou hernou a jednou ložnicí. Prostor
ložnice byl během dopoledne nevyužíván.
Novou třídu jsme vybavili skříněmi na uskladnění matrací, novými matracemi, novým kobercem - dopoledne zůstává nyní prostor
původní ložnice volný ke hrám a vzdělávacím
aktivitám. Podle počtu dětí se denně nachystá
příslušný počet matrací na odpolední spánek
dětí. Vytvořila se druhá třída - MŠ se stala školou dvojtřídní.

Cílem projektu je zkvalitnění předškolního
vzdělávání v MŠ Soběšovice - rozšíření jednotřídní MŠ na dvojtřídní MŠ, přeměna stávající ložnice na druhou hernu. Rozšíření prostoru na hru a vzdělávání předškolních dětí.

Výsledkem projektu – rozšíření MŠ Soběšovice na školu dvojtřídní.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala členům
kulturní a sportovní komise za skvělou, čtyřletou, spolupráci při organizování veškerých
kulturních a sportovních akcí.

Děkuji jmenovitě paní Lence Motyčkové, paní
Jiřině Slaninové, panu Kamilu Sojkovi, paní Ing.
Gabriele Solčanské a také paní ředitelce naší
základní a mateřské školy Mgr. Lucii Michálkové, která vždy ochotně s dětmi nacvičila krásný
program, který pohladil po duši.A v neposlední
řadě bych chtěla vyzvednout spolupráci s pa-

Organizačně to nebylo vždy tak jednoduché,
jak to vypadalo a čas na přípravu několikanásobně předčil samotný průběh akce.
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nem Petrem Voznicou, starostou obce. Nejenže koordinoval vše ze strany OÚ, ale byl nápomocen u každé akce, nejen radou, ale i tak
potřebnou pomocí.

S takovými lidmi je pak radost pracovat. Děkuji Vám, že jsem mohla být součástí kolektivu.
Za KaS komisi předsedkyně
Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Informační okénko Klubu Sobíšek
Sobíškovy zájmové kroužky
Začínáme první týden v říjnu.
Výuka hry na zobcovou flétnu bude
probíhat v úterky od 16:30, pod
vedením Mgr. Pavly Rudzké. Kapacita
je již naplněna, avšak v případě zájmu
nás kdykoliv kontaktujte.

pátek od 15:30 do 16:30 hod v tělocvičně ZŠ. Děti od 4 let se zde naučí
základní sportovní dovednosti.
Přihlásit své děti můžete zasláním
emailu na info@klubsobisek.cz. Kapacita kroužků je omezena, více informací
najdete na našem webu.

Sobíškohrátky pro děti od 4 let budou jako
vždy ve čtvrtky od 16:30 do 18:00 hod.

AKCE

Sudé týdny budou kreativní hrátky - dílničky, ekohrátky, deskohrátky, bádání, exkurze.
Setkávání ladíme k tradicím, zvykům a ročním
cyklům. Děti vedeme ke vzájemné spolupráci,
socializaci, rozvoji komunikativních dovedností a podporujeme vazby v komunitě.

14. 10. Zveme na komunitní promítání filmu
Svobodné děti. Kapacita 20 míst. Rezervaci je
třeba provést předem na https://klub-sobisek.
reenio.cz/. Bližší info na webu a FB.
30. 10. lampionový průvod bližší info zveřejníme v průběhu října.

liché týdny budou probíhat muzikohrátky.
Cílem je seznámit děti s písněmi z Moravy
a Slezska, nacvičit některé
písně za doprovodu hudebních nástrojů, podpořit jemnou motoriku dětí a rozvíjet
sluchové dovednosti a vztah
nejen k místní hudbě.
Tato aktivita je realizována
za podpory

Sportovky s Honzou budou
pro velký zájem každý sudý
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Inzerce
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