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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Svoz BRKO, trávy a listí

Ořez stromů

Stromy zasahující do chodníků a cest,
které doposud nebyly vlastníky ořezány,
ořežou pracovníci Obce Soběšovice.

Poslední svoz BRKO, trávy a listí bude
v letošním roce
v pondělí 29. listopadu 2021.

ČEZ DISTRIBUCE
Nebude-li zásah do stanoveného
data proveden, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s. oprávněn ke
vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení
zásahu. Bližší informace na webových stránkách
obce www.sobesovice.cz

ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje
vlastníky a uživatele nemovitostí na
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., a to do 15. listopadu 2021.

Výsledky hlasování

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku obce Soběšovice
Číslo
strany

Název
strany

Počet
hlasů

Číslo
strany

Název
strany

Počet
hlasů

20.

Ano 2011

171

3.

VOLNÝ blok

14

13.

SPOLU – ODS,
KDU-ČSL, TOP 09

135

8.

Trikolora Svobodní Soukromníci

11

17.

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

77

1.

Strana zelených

4

Urza.cz

2

4.

Svoboda a přímá
demokracie (SPD)

15.

56

2.

Švýcarská demokracie

1

12.

PŘÍSAHA – občanské
hnutí Roberta Šlachty

28

16.

Koruna Česká (monarchistická
strana Čech, Moravy a Slezska)

1

5.

Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD)

26

21.

1

18.

Komunistická strana
Čech a Moravy (KSČM)

Otevřeme Česko
normálnímu životu

26

22.

Moravané

1

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci listopadu
Danielová Milada
Pich Bohuslav

Pavloková Františka Rykrová Adéla
Teperová Anežka
Polochová Štěpánka
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Dopravní omezení provozu na komunikaci
Upozorňujeme na dopravní omezení z důvodů „Opravy silnice III/4735 Soběšovice - Žermanice“
1. Úplná uzavírka - 1. 11. - 15. 11. 2021 - oprava propustků
2. Úplná uzavírka - 16. 11. - 1. 12. 2021 - oprava povrchu
3. Částečná uzavírka - 2. 12. - 7. 12. 2021 - pokládka krajnic a směrových sloupků

V souvislosti s postupem opravy komunikace budou zřizovány provizorní zastávky. Jedná se o zastávky Soběšovice – Pitrov
a Žermanice-Rozcestí. Sledujte informace vyvěšené na zastávkách, v autobusech a na webových stránkách obce.

Místní knihovna informuje
Vážení přátelé knížek a čtení,

románů. Pro nejmladší čtenáře je zase k zapůjčení několik interaktivních mluvících knih s elektronickou tužkou.

jelikož se blíží dlouhé podzimní a zimní večery,
dovoluji si Vás pozvat do naší knihovny, kde je pro
Vás připravena řada nových titulů.

V rámci spolupráce s Městskou knihovnou ve
Frýdku-Místku máme přes 100 nových svazků
v rámci „půjčovacího fondu“.

Letos bylo zakoupeno přes 150 nových knížek,
mj. oba díly Šikmého kostela autorky Karin Lednické, pro milovníky detektivek několik knih oblíbeného slovenského autora Dominika Dána
nebo pro ženy mnoho milostných a erotických

Přijďte si k nám půjčit novou knížku, jsme tady
pro Vás v pondělí a pátek od 14.00 do 16.00 a ve
středu od 15.00 do 17.00. Těším se na Vás.

ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Nahlédnutí do mateřské školy…
Mateřská škola již druhým rokem aplikuje ve vzdělávání alternativní prvky uznávané italské lékařky
a pedagožky Marie Montessori (1870 - 1952). Máme
radost, že se po dobu jednoho roku podařilo obohatit prostředí třídy a herny o řadu zajímavých pomůcek zaměřených na Montessori vzdělávací oblasti: český jazyk, matematiku, praktický život,
smyslovou, kosmickou výchovu. S novým školním
rokem došlo také k výměně koberce v herně, kde
mohl být vytvořen prostor pro elipsu.

znamují se s angličtinou a procvičují svá mluvidla
v rámci logopedických chvilek.
Od počátku září jsme uskutečnili několik zajímavých
aktivit. Se zaujetím se děti věnovaly hlubšímu prozkoumávání hornin. V rámci Muzikohrátek si děti
vyzkoušely hru na netradiční hudební nástroje a učily se rytmizaci na djembe bubnech. Dále se děti
výtvarně zapojily do celoročního školního projektu
s názvem „Emoce v umění“. Mnoho krásných zážitků na děti čekalo v areálu zámeckého Parku Boženy
Němcové v Karviné. Děti měly možnost posvačit
v přírodě, prozkoumat místní dětská hřiště, pozoro-

Elipsa zaujímá výjimečné postavení. Uplatňování
chůze po linii je velmi prospěšné. Děti se učí tříbit
ladnost a plynulost vlastního pohybu. Pracují s psychickou a tělesnou rovnováhou, zapojují malíkovou
stranu chodidla. Posilují správné postavení chodidel, aktivaci klenby a fungování spirálního svalového řetězce.
Kromě Montessori pedagogiky se děti věnují hlubšímu prozkoumávání environmentálního světa, se-
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vat a nakrmit mlsná zvířata v Dančí oboře
a v Zookoutku nacházejícím se mezi bývalou Laryschovou maštalí a loděnicí u slepého ramene řeky
Olše. Pro mnohé děti však byla největším často
premiérovým zážitkem prohlídka Zámku Fryštát.
Pro rodiče zorganizovala mateřská škola přednášku
zaměřenou na Montessori pedagogiku s názvem
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Dále mezi rodiče zavítala psycholožka Mgr. Bc. Monika Nováková,
která se v rámci přednáškových témat zaměřila
nejen na emoce dětí, ale dále se rodiče mohli dově-

dět o negativním vlivu moderních technologií na
děti v souvislosti s dopaminovou závislostí. V neposlední řadě se věnovala také symbolice skryté v pohádkách a jejím dopadu na psychiku dítěte.
I nadále se budeme snažit organizovat zajímavé
akce a pevně věříme v jejich uskutečnění. Závěrem
bych chtěla poděkovat všem, kteří nás v naši práci
podporují. S přáním všeho dobrého
Mgr. Radka Pardubická
- vedoucí učitelka MŠ Soběšovice

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, listopad 2021
Klub důchodců Soběšovice na základě příznivé epidemiologické situace,
pokračuje v následujících aktivitách:
03.11. 2021 – setkání členů v dPs od 15,00 hod 24.11. 2021 – výbor v dPs od 15,00 hod

Informační okénko Klubu Sobíšek
sobíškovy zájmové kroužky
jsou v plném proudu a v téměř
plném obsazení. Zájemcům můžeme nabídnout už jen výuku hry
na zobcovou flétnu každé úterý
v Domě farní rodiny a výuku angličtiny pro děti ve věku 6 – 9 let,
každý čtvrtek v Marině Jonáš. Srdečně zveme na přednášku Mgr.
Renáty Cholevíkové na téma: Rozdíl mezi „hodným“ a zodpovědným rodičem, která se bude konat ve středu 3.
11. 2021, od 17:00 hod, v domě farní rodiny.
Kapacita míst je omezena, proto prosím pro registraci napište na email info@klubsobisek.cz. klub
v přírodě u Jonáše rozšířil svůj provoz a od října
již máme otevřeno od pondělí do čtvrtka. Zvýšila

se tedy i kapacita a máme k dispozici ještě několik míst ve dnech
středa a čtvrtek. Chybí-li vašemu
dítěti kontakt s vrstevníky, je-li již
dostatečně zralý a vám by se hodily 2 dny odpočinku od celodenní
péče, neváhejte a zapište ho k nám.
Ctíme individualitu každého dítěte
a společně tvoříme příjemné prostředí pro všechny. Nově nabízíme
tzv. „školku na zkoušku“, po dobu
2 týdnů, bez smluv a smluvních podmínek. Více
informací na www.ujonase.cz. I letos chystáme, po
loňském úspěchu návštěvu mikuláše s pomocníky u vás doma a to na neděli 5. 12. Více informací a možnosti registrace zveřejníme na našem
webu v průběhu listopadu.
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