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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Na VIII. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
které se konalo dne 10. června 2020
se mimo jiné projednalo a schválilo :
• Účetní závěrka obce Soběšovice
k 31.12. 2019

• Římskokatolická farnost Domaslavice
– směnná smlouva

• Závěrečný účet obce Soběšovice
za rok 2019

• Strategický plán rozvoje obce
• Firemky, s.r.o.
– směna pozemků

• Pořízení změny č. 2 Územního plánu
obce Soběšovice

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE :
• Z důvodu dovolené nebudou ověřovány podpisy a listiny, nebudou prováděny služby
z Czech pointu a přihlašování k trvalému pobytu, a to ve dnech od 7. 7.2020 - 18. 7. 2020.
• Upozorňujeme občany a chataře, že dne 30.6. 2020 skončila lhůta pro úhradu místních poplatků za odpady a psy. Ti z Vás, kteří nemají tyto poplatky stále uhrazeny, nebo nemají uhrazeny  v plné výši, aby tak neprodleně učinili.
• Občané, kteří si nevyzvedli tašky na třídění odpadů, mohou si je stále vyzvednout na obecním úřadě.

COAL OPEN – letní festival 2020
Letos proběhne ve dnech 24 - 25.7.2020 letní festival, se kterým je spojená výjimka z OZV
č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu (02,00 – 06,00 hod.). V rámci této akce
dojde v lokalitě R-Zátoky k přechodnému omezení provozu (zákaz vjezdu), kterou stanovil
Magistrát města Frýdku-Místku veřejnou vyhláškou.

Upozornění pro vlastníky pozemků
- sečení pozemků
Obec Soběšovice, vykonávající přenesenou
působnost na úseku rostlinolékařské péče dle
§ 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlino-

lékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, UPOZORŇUJE VLASTNÍKY POZEMKŮ nebo osoby, které pozemky užívají
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z jiného právního důvodu, že jsou povinni při
své činnosti omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost
na nich před šířením plevelů a činit na vlastní
náklady opatření k zamezování jejich výskytu.

žádáme o posečení v termínu do 31. července
2020. Pracovníci odboru životního prostředí
Magistrátu města Frýdku-Místku budou po
uvedeném termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude dodržen, orgán
státní správy ve věcech rostlinolékařské péče
zahájí správní řízení, na základě kterého lze
uložit pokutu.

Upozorňujeme, že dané pozemky v obytné
zástavbě měly být posečeny do 30. června
2020.  V lokalitách mimo obytnou zástavbu
(ve volné přírodě) z důvodu výskytu zvěře,

Všem, kteří již takto učinili, děkujeme.

Kominické služby
V naší obci budou zajišťovány ve dnech 9. a 10. července 2020 v době od 7:30 hod. do
14:00 hod. Pokud budete mít zájem o tyto služby, nahlaste se na obecní úřad (telefonicky,
tel.č. 558 404 550). Seznam přihlášených zájemců bude předán kominíkům.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsících červenci
a srpnu 2020
Tomančák Zdeněk

Recmanová Helena

Vaverková Libuše

Kubická Zdenka

Chroboková Jiřina

Přerovská Marie

Tomášek Jaromír

Obluk Karel

ZŠ A MŠ SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Letošní školní rok v ZŠ a MŠ Soběšovice
Mateřskou školu navštěvovalo letos 26 žáků.
V naší malotřídní základní škole byli v 1. třídě
vyučováni žáci 1. a 3. ročníku (18 žáků) a ve
2. třídě žáci 2., 4. a 5. ročníku (14 žáků). Z tohoto počtu prospělo s vyznamenáním 26 žáků.

ním stylem, složením zdravé stravy, vyráběli
jsme si ovocné a zeleninové saláty, vedoucí
školní jídelny Jana Dámková si pro děti připravila besedu o vyvážené stravě. Dva projektové dny proběhly ve spolupráci s Obecní
knihovnou Soběšovice. Stejnému tématu se
věnovala i naše podzimní výstava dětských
výtvarných prací. Svá výtvarná díla vystavo-

Během celého školního roku pracovali žáci ZŠ
a děti z MŠ na celoročním projektu s názvem
„Vše o jídle“. Zabývali jsme se zdravým život3
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V květnu 2020 se konal zápis do 1. ročníku,
zapsáno bylo 5 dětí.

valy děti v tělocvičně. Pro návštěvníky vernisáže si děti MŠ a ZŠ připravily krásné vystoupení a ve školní jídelně jsme společně s dětmi
a s rodiči přichystali pro všechny návštěvníky
občerstvení.

Od 11.3.2020, po uzavření základní školy, probíhala on-line výuka všech žáků. Mateřská
škola byla uzavřena 16.3.2020.

V měsících říjnu a listopadu 2019 probíhal
plavecký výcvik pro předškoláky z MŠ a pro
všechny žáky ZŠ. V říjnu si děti z mateřské
školy udělaly výlet na kozí farmu do Rožnova
pod Radhoštěm. V listopadu děti dostaly od
skupiny rodičů krásný dárek – 8 djembe bubnů a různé ozvučné nástroje. Tyto nástroje
využíváme jak v hudební výchově, tak v ostatních předmětech.

V únoru jsme pořádali ve spolupráci s klubem
Sobíšek Maškarní karneval s Hopsalínem. Klubu Sobíšek děkujeme za finanční úhradu celého programu. V únoru byly také zahájeny
konverzační hodiny v anglickém jazyce s rodilým mluvčím. Z důvodu plošného uzavření
škol proběhly jen dvě lekce.  

Spolupráce školy s rodiči a žáky probíhala
během dlouhého volna bez problémů. Uvědomovali jsme si, že v této naprosto nezvyklé situaci nebyla domácí výuka v mnohých
rodinách lehká. Mediální masáž, které jsme
všichni byli vystavování, nepřidávala klidu
nikomu. Ale možná, že se v tomto čase zčásti
naplnilo přísloví: všechno zlé je k něčemu
dobré. Najednou byly rodiny postaveny do
situace, kdy společně musely trávit daleko
více času ve svých domovech. V dnešní uspěchané době to bylo naprosto výjimečné. Rodiče tak mohli své děti lépe poznat, pozorovat, jak děti pracují, v čem jsou jejich silné
i slabé stránky. Snad měli čas si v klidu popovídat, co koho trápí nebo co dělá druhým
radost. Není zcela správné to, že je rodičům
podsouváno, že školy jako vzdělávací instituce, vědí lépe, co je pro jejich děti dobré, jak
přesně s dětmi zacházet. Vždyť rodiče by měli
své děti znát nejlépe. To, že část učiva nebude
do konce školního roku probrána, se jeví
v této situaci jako celkem nepodstatná věc.
Kvanta „probraných“ znalostí nenahradí potřebu dětí komunikovat s nejbližšími a cítit
jejich podporu.

Během školního roku zhlédly děti dvě divadelní představení a vzdělávací program Hasík,
který byl zaměřen na chování se v krizových
situacích.

25.5.2020 se do školy vrátilo 23 žáků, kteří byli
vyučování ve třech skupinách. 9 žáků do školy nenastoupilo, u těchto žáků pokračovala
on-line výuka.  

V předvánočním čase si žáci ZŠ společně
s dětmi z MŠ zazpívali koledy na vánoční besídce a rodiče žáků se podíleli na vánočním
tvoření na prosincovém projektovém dni.
Ve spolupráci s Kulturní komisí obce Soběšovice a s rodiči žáků se uskutečnila podzimní
Drakiáda, Mikulášská nadílka a děti základní
školy obohatily svým programem i obecní
akci Setkání seniorů.

Koncem června se v mateřské škole děti a paní
učitelky rozloučily s předškoláky, kteří po
prázdninách nastoupí do 1. ročníku.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich práci v tomto
školním roce, obecnímu úřadu i rodičům za
dobrou spolupráci se školou. Všem dětem
přeji mnoho krásných prázdninových zážitků.
Lucie Michálková – ředitelka školy
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KNIHOVNA INFORMUJE
Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 11. června proběhlo v základní škole pasování prvňáčků na čtenáře. Děti předvedly, jak už ovládají čtení a opravily čtenářský slib, ve kterém čtenářský šotek smazal
některá písmenka. Poté byly paní knihovnicí
pasovány na čtenáře a složily čtenářský slib,
ve kterém slíbily, že budou ochraňovat knížky
a statečně a čestně, jako praví rytíři, se budou
bít za všechno dobré, co je v knížkách napsá-

no. Potom dostaly svůj první průkaz do
knihovny spolu s pamětním listem a krásnou
knihou od spisovatelky Lenky Rožnovské s názvem Katka a klokan ze šuplíku. Doufám, že
knížka děti zaujme a stanou se pravidelnými
návštěvníky knihovny i se svými rodiči či sourozenci.
Jana Dámková-knihovnice
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE
Zájezd
Obec Soběšovice spolu s Komisí kulturní
a sportovní Rady obce Soběšovice pořádá
ve dnech 19.-20. 9. 2020 turistický zájezd
do Jeseníků. Ubytování je zajištěno v hotelu na Červenohorském sedle, trasy a podrobný program zájezdu Vám poskytne
na tel.čísle 774122415
Irena Voznicová

Taneční kurz
Obec Soběšovice spolu s Komisí kulturní
a sportovní Rady obce Soběšovice Vás zvou
k účasti na kurzu pod vedením profesionálního tanečního páru. Více info na přiloženém letáčku nebo u paní Ireny Voznicové.
Těšíme se na Vás po prázdninách na připravovaných kulturních akcích.
Přeji krásné a pohodové léto.
Za KKaS Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Informační okénko Klubu Sobíšek
Koronavirová opatření se
uvolňují, a tak se můžeme
vracet ke svým obvyklým činnostem. Pokud vám tato
zvláštní doba vnesla do života i pozitivní změny a zkušenosti, přejeme vám,
ať si je udržíte i do budoucna. Některé naše
akce jsme museli přerušit a posunout, jiné zrušit úplně. Abychom si vynahradili čas, kdy jsme

spolu nemohli být, potkáme se s členy spolku
a jejich blízkými v sobotu 25. července na
místním hřišti v rámci Rodinného dne. Děti
se mohou těšit na opičí dráhu, kreativní koutek, malování na obličej a zábavné hry. K občerstvení nabídneme nealko, čepované pivo,
bude možnost ugrilovat si vlastní delikatesy.
Vrcholem dne budou dvě tomboly - pro děti
a dospělé. Vstupné je nevšední: plech domácí
6
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dobroty (sušenky, koláče, tyčinky, co koho napadne), která zaplní rautový stůl.
Potkáte-li v létě v naší obci indiány, možná to
budeme my! Od pondělí 27. července do soboty 4. srpna pořádáme příměstské tábory, na
které jsme přijali 21 dětí. Útočiště nám poskytne Dům farní rodiny, za což děkujeme faráři
Janu Vechetovi a Agátě Mrozkové. Z pátku
3. srpna na sobotu 4. srpna plánujeme na místním hřišti noc pod širákem při stále udržovaném ohni. Máte-li dostatek odvahy, připojte
se k nám! Na podzim chystáme hledání pokladu, bazárek dětského oblečení podzim/zima
a lampionový průvod. O tom vám však napíšeme více v září.
Přejeme příjemné letní chvíle!

SDH Soběšovice
SDH Soběšovice vás srdečně zve v sobotu 11. 7.
2020 od 16 hodin na letní akci, která se bude
konat na fotbalovém hřišti u sokolovny, kde
vystoupí rocková kapela O.P.E.R.A. Za vstupné
50 Kč si užijete skvělou hudbu, dobroty z grilu,
vychlazené pití, pohodovou zábavu, skákací
hrad pro děti a další.  Těšíme se na setkání.

Hlídání dětí
Ve spolupráci s paní Z. Štípkovou z Dolních
Domaslavic připravujeme pilotní projekt,
ve kterém chceme nabídnout možnost
flexibilního hlídání dětí od 2 let. Pobyt v přírodě, v lese na čerstvém vzduchu. Zážitkové vzdělávání environmentální výchovy
prolínající se s výukou anglického jazyka.
Pozvolná socializace v malém kolektivu.
Principy Montessori pedagogiky.
Pro nezávazné přihlášky a více info
– kontaktujte: lesniskolkadd@seznam.cz,
Tel: 725 476 012.

Klub důchodců
Klub důchodců Soběšovice na základě postupných uvolňovaných opatření v rámci republiky zahajuje následující aktivity:

Myslivecký guláš
MYSLIVECKÝ GULÁŠ a pivo od „Koníčka“
bude i letos. Za každého počasí se na Vás
těšíme na terase před „Sokolovnou“ na
fotbalovém hřišti v Soběšovicích v sobotu 1. srpna 2020 od 16:00 hod..

měsíc červenec:
• 01.07. - setkání členů od 15,00 hod v DPS
• 15.07. - opožděné smažení vaječiny v DPS
od 15,00 hod
• 29. 07. - výbor v DPS od 15,00 hod

Vypadá to, že výborný guláš si dáme již
bez roušek. Na příjemné posezení mezi
známými a kamarády Vás zvou myslivci
ze Soběšovic.

měsíc srpen:
• 05.08. - setkání členů v DPS od 15,00 hod
• 26.08. - výbor v DPS  od 15,00 hod
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Inzerce

Vývoz odpadních vod
ze žump, septiků, čističek a jímek
za jednotné akční ceny.
Více info na telefonu 721 271 919
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