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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Na XVII. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaném dne 9.3.2022 zastupitelstvo obce mimo jiné
projednalo a schválilo :
• Směnu pozemků
• Kupní smlouvu
• Strategický plán rozvoje obce
• Záměr bezúplatného nabytí pozemků

projednalo a neschválilo :
• Územní plán obce
projednalo a vzalo na vědomí :
• Zprávu z kontroly hospodaření DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

projednalo a souhlasilo
• pracovněprávní vztah

Nepřijalo rozhodnutí k bodu s názvem Podpora Ukrajině.

Záměr výpůjčky dle § 39 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb.“
o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek II
Podmínky pro
poskytnutí doplňujících informací

Obec Soběšovice, zastoupená starostou obce, Petrem Voznicou, v souladu s § 39 odst.1 zákona č. 128/2000
Sb.“ o obcích, usnesením rady obce
Soběšovice č. 1176/80/2022, ze dne
16.3.2022

Bližší informace ke shora uvedenému
záměru mohou občané obdržet
v úředních hodinách na Obecním úřadě Soběšovice, u starosty obce Petra
Voznicy, příp. elektronicky na adrese: obec@
sobesovice.cz a na tel: 558 404 551.

zveřejňuje záměr:
„Výpůjčky pokojů č. 1 – č. 5, včetně příslušenství a bytové jednotky 2+1 v objektu občanské
vybavenosti „Nová Husarůvka“

Článek III
Lhůta a místo pro podání vyjádření

Článek I
Informace o druhu,
předmětu a době výpůjčky

Datum: do 5.4.2022
Místo pro podání vyjádření: podatelna obce
Soběšovice

Předmětem výpůjčky je pokoj č. 1 – č. 5, včetně
příslušenství a bytová jednotky 2+1, umístěná
v budově občanské vybavenosti „Nová Husarůvka“, která je součástí pozemku označeného
jako stavební parcela č.st. 371 v k. ú. Horní
Soběšovice, jež je zapsána v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Moravskoslezský kraj na
LV č.1. Předmět výpůjčky bude vypůjčen k užívání vysídleným osobám v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.
Doba výpůjčky: do 30.9.2022

K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na
adresu obce Soběšovice nebo doručit osobně
na podatelnu obce Soběšovice, po celou dobu
lhůty vyvěšení, vždy v pracovních dnech pondělí, středa od 8:00 hod do 12:00 hod a od
13:00 hod do 17:00 hod.
Voznica Petr
Starosta obce Soběšovice
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Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci dubnu
Eva Papalová

Marie Molendová

ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Vážení rodiče,

ry. Žáci se seznámili se znaky jednotlivých žánrů a pak sami zkusili dokončit příběh sci-fi povídky podle vlastní fantazie. Potom jsme se
přesunuli do obecní knihovny, kde pod vedením paní knihovnice plnili žáci zadané úkoly
a hledali ztracenou vzácnou knihu. Nakonec si
děti vyhledávaly a prohlížely knihy dle svých
zájmů a někteří se hned přihlásili ke členství
v knihovně. Byli bychom rádi, kdyby se zájem
o čtení knih mezi dětmi zvyšoval. Všem se nám
projektový den velmi líbil a paní Klaczakové
děkujeme za dobrou spolupráci.
Mgr. Lucie Michálková
– ředitelka ZŠ a MŠ Soběšovice

dne 11. 5. 2022 proběhne v čase od 14.00 – 16.00
hod. zápis do Mateřské školy Soběšovice.
Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz,
rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.
PROJEKTOVÝ DEN V KNIHOVNĚ
     V rámci celoročního projektu „Emoce v umění“ proběhl v ZŠ Soběšovice dne 23. 2. 2022
projektový den na téma „Literatura“ ve spolupráci s paní knihovnicí Adélou Klaczakovou
z Obecní knihovny Soběšovice. Ve škole jsme
si nejprve rozdělili literaturu na jednotlivé žán-
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MASOPUST

     Děkujeme Klubu Sobíšek, z.s. za vyhotovení
masopustní klibny a za uhrazení jízdy na poníkovi. Markétě Foberové děkujeme za realizaci
projížďky na poníkovi.
Mgr. Radka Pardubická
– vedoucí učitelka MŠ Soběšovice

     Dne 24. 2. 2022 se uskutečnil masopustní
průvod dětí v maskách. V rámci tohoto programu se děti mohly projet na poníkovi jménem
Avatar.

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Zahrádkáři informují :
Čekání na jaro se  i letos protáhlo. Leden a únor
se zdají zbytečné měsíce,  obzvlášť poslední
dva roky, kdy ani nebyla možnost   sejít se
a vzdělávat. Byli jsme před covidem  aktivní   
soutěžemi o nejlepší květinovou výzdobu
a nejlepší předzahrádku v obci. V době covidu
bylo zase více času na zahrádky, uvidíme letos.
Snad  to vše doženeme.  Vždy jsme připraveni  
a nakonec i překvapeni jako v loni „úrodou“
slimáků.   Zeleně veřejné i soukromé v obci
dnes  ubývá a přibývá nevhodného  a neprůhledného oplocení. Naše vesnice se mění. Je
třeba podpořit kompostování, ať se sníží poplatky za odpad.  Schází  i naše osvěta  v těchto tématech.

První větší setkání členů  bude letos  na výroční schůzi v neděli 24. dubna  na Staré Husarůvce  v 15. hodin. Je připraven k doplnění  
a odsouhlasení  zájmový program na letošní
rok. Ve čtvrtek 19. května jedeme  autobusem
po zahradnictvích v Polsku. Přihlášky u Karolinky Nytrové  a Milady Danielové. Hosté jsou
vítání.  Podrobná trasa a další  informace  jsou
ve vývěsní skřínce u OÚ.  Zájezdy jsou vždy
zaměřené na okrasné zahradnictví, kde nakupujeme rostliny vhodné pro zkrášlení zahrad  
v naší rekreační obci. V organizaci taky  poskytujeme poradenství pro úpravu zahrad,
prodej zahradních potřeb za zvýhodněné
ceny   a nabídku odborných přednášek
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v okrese. Informace členům  v organizaci jde
emailem.   Případné dotazy  na emailu omorika@volny.cz

V roce 1986 měla naše organizace 133 členů.
Vysadili jsme kolem komunikací v obci 160
javorů a léta je ošetřovali.
Výbor zahrádkářů v Soběšovicích

V roce 1986 měla naše organizace 133 členů. Vysadili jsme kolem komunikací v obci 160 javorů a léta je
ošetřovali.
V roce 1986 měla naše organizace 133 členů. Vysadili jsme kolem komunikací v obci 160 javorů a léta je
Výbor zahrádkářů v Soběšovicích
ošetřovali.

SDH Soběšovice informuje :
SDH
SDH Soběšovice informuje :

Výbor zahrádkářů v Soběšovicích

Soběšovice informuje :

oddíl MBK Soběšovice a sbor dobrovolných hasičů pořádají
MBK Soběšovice
a sbor
hasičů pořádají
Dětskéoddíl
cyklistické
závody pro
dětidobrovolných
od 0 do 15 let
Dětské
závody
pro děti odhřišti
0 do 15 let
v sobotucyklistické
30. dubna 2022
na fotbalovém
v sobotu 30.
2022 na fotbalovém
startovné
50 dubna
Kč - prezentace
závodníků hřišti
9 – 9:30 hodin
startovné 50 Kč - prezentace závodníků 9 – 9:30 hodin
Cyklistická přilba u závodníků je podmínkou!
Zveme také přilba
dospěláky,
kteří mohou
povzbudit závodníky, ale také se pobavit.
Cyklistická
u závodníků
je podmínkou!
Občerstvení
zajištěno. kteří mohou povzbudit závodníky, ale také se pobavit.
Zveme také dospěláky,
Občerstvení zajištěno.

Tradiční fotbalové utkání se uskuteční
Tradiční
fotbalové
uskuteční
v sobotu
30. utkání
dubna se
2022
v sobotu
30. dubnaod2022
na hřišti
v Soběšovicích
14 hodin,
na hřištiobčerstvení
v Soběšovicích
od
14 hodin,
zajištěno!
občerstvení zajištěno!

Po utkání proběhne STAVĚNÍ MÁJKY!
Po utkání
proběhne
MÁJKY!
Všechny
srdečně
zve Sbor STAVĚNÍ
dobrovolných hasičů
Soběšovice!
Všechny srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Soběšovice!
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Hasiči nabádají k opatrnosti při jarním pálení,
neboť začíná období vypalování trávy a pálení klestí.
S příchodem jara hasiči nabádají k opatrnosti
při tradičním pálení trávy a klestí.

• spalovat klestí či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů

Vegetace je  suchá a hrozí zvýšené nebezpečí
vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do  okolního prostředí.

• Právnické osoby a podnikající fyzické
osoby (firmy, společnosti)  nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou navíc
povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě
může takovou činnost zakázat.

Přetrvávajícím problémem je, velmi často lidmi
podceňované, vypalování suché trávy, které je
však zákonem zakázáno.
Při pálení biologického odpadu doporučujeme dodržovat tato pravidla:
• velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) volte tak,   
• aby shořely během doby, kdy je na místě
přítomen dozor starší 18 let
• při náhlém zhoršení počasí - silném větru
- pálení ihned přerušte a oheň uhaste

• Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé straně
naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba
jen jednoduché registrace.

• místo pro pálení izolujte pruhem širokým
nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu
• mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)
• místo pálení můžete opustit až po úplném
uhašení ohně

V případě požáru volejte HZS 150,112,SDH
Soběšovice: Velitel jednotky- 60346548, Zástupce velitele-734351677

• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny

Informační okénko Klubu Sobíšek
Tradiční akce Vítání jara a vynášení
Morany se uskuteční v neděli 3. dubna.
Společně se rozloučíme se zimou a přivítáme jaro. Sraz bude u školy v 16 hod.
S sebou vemte řehtačky, dobrou náladu a případně se “lidově”oblečte. Těšit
se můžete nejen na své sousedy, ale
také na domácí koláče. Děkujeme obci Dolní
Domaslavice za poskytnutí dotace na provoz

Klubu v přírodě U Jonáše. Díky této
finanční podpoře budeme moci koupit vybavení a pomůcky pro naše malé
dobrodruhy a případně uspořádat
nějakou zábavnou akci.
Za finanční podpory Nadace OSF, Active Citizens Fund a Spiralis jsme započali rok
plný tradic. Masopustní průvod se zastavil také
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u Domova pro seniory, kde děti s lektorkou Pájou zahrály na flétnu lidové písně. Na konci své
cesty jsme se zahřáli teplým šálkem čaje a svá
bříška nasytili vynikajícími domácími koblížky
od naší maminky, babičky, paní Jiřiny Polochové. V rámci této akce jsme také spolupracovali
s místní školkou. Zprostředkovali jsme dětem
ze školky projížďku na koníkovi a vytvořili jsme
pro děti masku klibny, na které se vyřádily tři
dobrovolnice, jimž velice děkujeme. No a my si
od školky půjčili zvířátkové čepičky, díky čemuž
jsme vykouzlili úsměv na tváři několika dětem,
které na průvod dorazily bez masek. Děkujeme
za úžasnou spolupráci a těšíme se na další.

získali v průběhu našeho působení. Na setkání
bylo nejdiskutovanějším tématem péče o seniory, ke kterému jsme také představili naše nápady a postřehy. Cítíme důležitost předávat
dětem pozitivní vědomí o péči o seniory, čemuž
jsme již dříve přizpůsobovali aktivity, ale pandemie nám tento záměr bohužel nejednou
překazila. Budeme se nadále snažit vymýšlet
mezigenerační aktivity, kterými jistě zpříjemníme chvíle všem generacím.
Místa na letošní příměstské tábory byla
bleskurychle obsazena, i když jsme jich nakonec
pár přidali. Děkujeme tímto za velký zájem
o naše tábory a mrzí nás, že jsme letos museli
zájemce i odmítat. V létě se děti mohou těšit na
nové zážitky a zajímavé animační programy.
Závěr táborů bude jako každý rok patřit společnému táboráku.

V březnu jsme se zúčastnili setkání pořádané
MAS Pobeskydí k připravovanému projektu
v oblasti sociální a rodinné politiky. Jako zástupci rodin jsme přednesli pár podnětů, které jsme

INZERCE
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Inzerce

Příměstský tábor
v MiniZOO se zvířátky

2022

PO-PÁ

5 turnusů
Další zážitky v Minizoo Blondies:
- komentované kontaktní prohlídky pro MŠ a ZŠ
- nakrm zvıŕ̌e
- den oš etř ovatelem
- jež dě nı́ na koni
- den s koň mi
- My Little ponny
- senior - terapie
Informace, fotogra ie, termíny, objednávky, kontakt:
FB MiniZOO Blondies Z� ermanice | email minizoo@centrum.cz
www.minizoo-blondies.cz
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