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OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, aby vytvořili podmínky
pro bezproblémové odklízení sněhu při
zimní údržbě obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Jedná se
o parkování vozidel na těchto místech tak,
aby udržované cesty, plochy a prostory
mohly být bez problémů odklízeny a pře-

dešlo se poškození techniky a odstavených
vozidel. V kopcích a u chodníků, kde hrozí
nebezpečí klouzání, je připraven posypový
materiál. Prosíme o jeho využívání jen pro
tyto účely. Děkujeme za pochopení.
Voznica Petr – starosta obce

Důrazně upozorňujeme občany, aby nesypali žhavý popel do popelnic !!

Info k platbě místního poplatku za odpady v roce 2022
Sazba poplatku

Poplatky můžete uhradit :

630,- Kč pro fyzickou osobu, která má v obci
trvalý pobyt
630,- Kč pro vlastníka nemovité věci (i právnickou osobu) vlastnící byt, rodinný dům,
nebo stavbu určenou k rodinné rekreaci, ve
které není přihlášena žádná fyzická osoba k trvalému pobytu.

-	Bankovním převodem
– poplatník uhradí poplatek pod svým variabilním symbolem. Můžete si o tento variabilní symbol zavolat na sekretariát Obecního úřadu, tel.č. 558 404 550.

Splatnost poplatku

- V hotovosti na sekretariátu Obecního
úřadu.

Upřednostňujeme
platbu bankovním převodem!

- UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZMĚNU
Celá výše poplatku za odpady, tj. 630,- Kč
(poplatník, nebo nemovitost) je splatná do
31.3.2022. Poplatek je jednorázový a již není
možné poplatek zaplatit ve dvou splátkách.

Potřebné informace naleznete na internetových stránkách obce www.sobesovice.cz nebo
na Obecním úřadě, tel.č.: 558 404 550, e-mail:
obec@sobesovice.cz

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci únoru
Chroboková Štěpánka
Peřina Miroslav
Polochová Růžena
Majer Josef
Oborná Miroslava
Strýčková Jana
Marková Jiřina
Bakaráčová Miloslava
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ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Co se událo v ZŠ a MŠ Soběšovice v prvním pololetí
tohoto školního roku :

který seznamuje děti formou
her a zábavných činností se
základy basketbalu
• V listopadu k nám přijely
lektorky dramatické výchovy z organizace TheatrLudem a vedly Dramadílny
pro děti z MŠ a ZŠ
• V prosinci se uskutečnila
v tělocvičně školy mikulášská diskotéka pro žáky ZŠ, děkujeme maminkám - paní Chobotové a paní Nytrové,
které obstaraly a nabalily mikulášské balíčky pro děti z mateřské i základní školy.
• V listopadu a v prosinci proběhl plavecký
výcvik žáků 1.-5.ročníku ZŠ a předplavecký
výcvik předškoláků z MŠ
• Na vánočním projektovém dni si žáci ZŠ
vyrobili vánoční svíčníky z přírodních materiálů, který dodala paní Chobotová. Tímto
jí děkujeme.
• V lednu jsme navštívili Divadlo loutek v Ostravě. Žáci zhlédli divadelní představení
Ronja, dcera loupežníka

• Naši žáci vystoupili s kulturním programem na
obecní akci „Setkání seniorů“.
• Ve spolupráci s kulturní
komisí obce Soběšovice
se uskutečnila tradiční Drakiáda s opékáním
špekáčků na sokolském hřišti.
• Zástupci žáků naší školy se v září zúčastnili
střelecké soutěže v rámci Mikroregionu
Žermanické a Těrlické přehrady, která se
konala v Těrlicku.
• V záři proběhla dětmi oblíbená lekce muzikoterapie a relaxace.
• V říjnu navštívili žáci ZŠ environmentální
centrum Hubert na Hukvaldech a zúčastnili se projektu Stromobádání pod vedením
zkušených lektorek
• Uskutečnilo se 5 projektových dnů našeho
celoročního projektu „Emoce v umění“,
• Od října do konce února se účastní hodin
TV basketbalový trenér Marek Sochacki,

Za ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálková
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Inzerce
Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali Klubu
Sobíšek, za věcný dar v podobě didaktických
pomůcek sloužících ke vzdělávání v Mateřské
škole v Soběšovicích.
Nově zakoupené grafomotorické labyrinty posilují obratnost dětí v rámci přípravy na
psaní. Kromě toho jsme obdrželi pomůcky

zaměřené na Montessori pedagogiku konkrétně na smyslovou výchovu. Děti se tak
mohou učit rozlišovat předměty dle tvaru,
hmotnosti, ale také porovnávají teplotní rozdíly předmětů pomocí teplotních destiček.
Za MŠ Soběšovice Mgr. Pardubická Radka

Ordinace MUDr. Petra Karpety informuje
MUDr. Petr Karpeta má od 7. 2. 2022 do 18. 2. 2022 dovolenou. Žádáme pacienty o předzásobení
léky. Zdravotní sestra bude v ordinaci na Lučině k dispozici. Zastupuje MUDr. Moravec v ordinaci
v Dobré. Vyžaduje telefonické objednání na tel. č. : 558 641 026.

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub Sobíšek informuje
Během jarních prázdnin, 14. – 18. 3,
nabídneme školkovým dětem jarní
příměstský tábor U Jonáše. Místa
budou nabídnuta přednostně dětem zapsaných v Klubu U Jonáše
a poté nabídneme volná místa i dalším zájemcům. Veškeré info zveřejníme během měsíce únor.
Letní příměstské tábory v Soběšovicích budou pod záštitou Mikroregionu Žermanické
a Těrlické přehrady. Letos nabídneme tedy
3 turnusy, jejichž termíny oznámíme do konce
února.
Letos se částečně připojíme k masopustu
a užijeme si masopustní průvod. S dětmi ze
Sobíškohrátek nacvičíme lidové písně, nape-

čeme masopustní koblížky a vyrobíme klibnu a další masky. Průvod
pak proběhne na masopustní
úterý 1. března v odpoledních
hodinách. Pro bližší informace
a o možnostech, jak se zapojit, sledujte náš web.
VÝZVA – SHÁNÍME POZEMEK
(pole, zahrada) v okolí Těrlicka, Soběšovic,
Dolních Domaslavic, Žermanic, Lučiny. Ke
koupi, či pronájmu, o výměře 500 – 1000 m2,
kde bychom vybudovali vlastní zázemí pro
lesní klub U Jonáše a další aktivity Klubu
Sobíšek. Nabídky posílejte na email
info@klubsobisek.cz, nebo volejte Petře na
776 006 477. Předem děkujeme za nabídky.
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