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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
VII. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Soběšovice
se bude konat ve středu 11. března 2020 od
17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Soběšovicích.

Program jednání bude vyvěšen na úřední
desce Obecního úřadu 7 dní před konáním
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Změna jízdních řádů
Upozorňujeme občany na úpravu jízdních řádů ke dni 1. 3. 2020. Jedná se o tyto linky :
•• 365 – Frýdek - Místek - Horní Domaslavice - Žermanice - Pazderná - Frýdek - Místek,
•• 366 – Frýdek - Místek - Pazderna - Žermanice - Horní Domaslavice - Frýdek-Místek,
•• 367 – Frýdek - Místek - Bruzovice - Žermanice - Havířov,
•• 368 – Frýdek - Místek - Bruzovice - Havířov,
•• 369 – Frýdek - Místek - Sedliště - Šenov - Havířov.
Jízdní řády jsou uloženy v aktualitách
na webových stránkách obce.

Cena zveřejněné reklamy
ve zpravodaji obce
Na 33. schůzi Rady obce Soběšovice byla schválena změna ceny reklam uveřejněných
ve zpravodaji obce s platností od května 2020, a to takto :

strana velikosti A5

600,- Kč/1 vydání

strana velikosti A6

300,- Kč/1 vydání
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Sběr nebezpečného odpadu,
elektrozařízení a výkup papíru
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:
4. 4. 2020

10,00 - 10,20

Pitrov- u pana Kubíčka

10,40 - 11,00

křižovatka u pana Chroboka (býv.Ruml)

11,15 - 12,00

odstavná plocha za budovou na hřišti - POZOR ZMĚNA

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), detergenty 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
3. 4. 2020

od 18,00 hod

4. 4. 2020

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 pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení, ty odevzdáte osobně v sobotu 4. 4. 2020 ve výše uvedených časech na výše
uvedených místech pracovníkům pojízdné sběrny !!!!!!
Dále bude v této sběrně probíhat výkup: ČISTÉHO PAPÍRU (POUZE NOVINY A ČASOPISY)

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci březnu
Cienciala Josef
Bohumír Nepevný
Cisár Karol
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ZŠ A MŠ SOBĚŠOVICE INFORMUJE
•• projektové vyučování se zapojením rodičů
do výuky, práce ve věkově smíšených skupinách, metoda volného psaní, čtením ke kritickému myšlení

Vážení rodiče,
dne 15. 4. 2020 v době od 13.00 - 17.00 hod.
se koná zápis do 1. ročníku Základní školy
Soběšovice. S sebou přineste rodný list
dítěte a Váš občanský průkaz.

•• výuka tělesné výchovy a možnosti sportovních aktivit ve velké sportovní hale

Co může Vašim dětem naše škola
nabídnout?

•• hudební škola v budově ZŠ
Dne 13. 5. 2020 v době od 9.30 – 11.30 hod.
se koná zápis do MŠ Soběšovice. Zákonní
zástupci dětí, přineste s sebou rodný list
dítěte a Váš občanský průkaz.

•• klidné prostředí vesnické školy
•• nízký počet žáků ve třídách
•• povinná výuka anglického jazyka od 1. ročníku (2 vyučovací hodiny týdně), 3.-5. ročník
(3 vyučovací hodiny týdně)

Co může Vašim dětem nabídnout naše
mateřská škola?

•• dramatická výchova – nácvik divadelních her
v českém i anglickém jazyce (motivační vystoupení s anglickým představením pro rodiče na divadelním festivale v ZŠ Řepiště)

•• angličtina hrou v průběhu dne
•• hrajeme si s flétničkou (zdravé dýchání)
•• environmentální výchova

•• péče o integrované žáky zajištěna speciální
pedagožkou

ZŠ a MŠ Soběšovice

Maškarní karneval s Hopsalínem
Dne 17. 2. 2020 se uskutečnil Maškarní karneval
s Hopsalínem v sále restaurace Husarůvka.

rou zábavu a představily se obecenstvu v krásných maskách.

Hopsalín měl pro děti připravený nápaditý
zábavný program, děti si užily společně dob-

Děkujeme Klubu Sobíšek za uhrazení
vystoupení klauna Hopsalína.

Upozornění
Prosíme majitele psů, aby se chovali ohleduplně, jestliže vstupují se svými psy na
školní pozemek, a aby uklízeli exkrementy
po svých psech.

Uvědomte si, prosím, že se na školním pozemku pohybují malé děti, které vezmou
do ruky cokoli.
Mgr. Lucie Michálková
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE
INFORMUJE:
Beseda
v úterý dne 10. března 2020 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Těšíme se na Vaši účast.

Obec Soběšovice spolu s Kulturní a sportovní
komisí pořádá s cestovateli Márovými besedu
o Barmě a Vietnamu. Beseda se uskuteční

BARMA & VIETNAM
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Vítání občánků
Obec Soběšovice spolu s Kulturní a sportovní
komisí nabízí rodičům možnost slavnostního
uvítání dítěte. Termín obřadu bude sobota
21. března 2020 v 10 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Podmínkou účasti na
obřadu je trvalý pobyt dítěte na území obce.
Prosím, aby se zájemci přihlásili nejpozději
do 11. března 2020, osobně na sekretariátě
obecního úřadu v úředních dnech pondělí
nebo středa.
Za KaSK Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE
INFORMUJÍ:
Klub důchodců
v Soběšovicích,

Zahrádkáři
informují:

březen 2020

Výroční členská schůze

•• 4. 3. 2020 ve středu, od 15 hodin
setkání členů v DPS

V neděli 15. března 2020 od 15 hodin
na Staré Husarůvce se koná výroční
členská schůze zahrádkářů.

•• 25. 3. 2020 ve středu, od 15 hodin
výbor v DPS

Zájezd do Polska
Zahrádkáři připravují pro Vás tradiční jarní autobusový nákupní zájezd po zahradnictvích
v Polsku, a to v pátek 15. května 2020. Trasa
zájezdu: Bohumín Chalupki, Olza, Pszczyna,
Goczalkowice, Ustroń, Třinec Lištná, Hnojník,
Soběšovice. Přihlášky podávejte u p. Karoliny
Nytrové na tel.č.: 602 645 051, nebo e-mailové

adrese: angelplayer19@seznam.cz, která Vám
na požádání zašle podmínky a znázorněnou
trasu. Více informací naleznete ve vývěsní
skříňce zahrádkářů u Obecního úřadu.
Hosté jsou vítáni.
Fotografie z činnosti v naší organizaci
naleznete na www.usczsfm.rajce.net
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TJ SOKOL Soběšovice informuje:
Turnaj ve stolním tenisu

Startovné:
děti 50,- Kč,
dospělí 100,- Kč.

Tělovýchovná jednota Sokol Soběšovice pořádá v sobotu 14. března 2020 v tělocvičně u školy v Soběšovicích turnaj ve stolním tenisu.

NEZAPOMEŇTE:
obuv na přezutí
a rakety!!!

Turnaj zahájí děti, které hrají od 10,00 hod.,
dospělí pak od 13,00 hod.

Mladí hasiči informují
Ani v zimních měsících naši mladí hasiči nezahálí a reprezentují naší obec a hasičský sbor na
soutěžích.

předávkám, skončili na 29. místě. Družstvo
mladších, jež bylo složeno díky nemoci na poslední chvíli, obsadilo 10. místo. Nejmladší žáci
vybojovali bramborovou medaili. Pak jsme
doufali, že už jen naše přípravka, soutěžící v odpoledních hodinách, nás nezklame. Povedlo se!
Získali medaile, a také pohár za 3. místo.

V měsíci únoru se konala ve sportovní hale
v Raškovicích soutěž, patřící do zimního halového kvarteta a naše HASIČATA tam nesměla
chybět. Vyslali jsme na tuto soutěž do každé
kategorie jeden tým. Mladá hasičská záloha se
v obrovské konkurenci týmů z celé republiky
neztratila. Starší žáci, díky dvěma špatným

Všem moc děkuji za reprezentaci
a přeji mnoho úspěchů do dalších závodů,
vedoucí mládeže Michal Goluch.
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INFORMAČNÍ OKÉNKO KLUBU SOBÍŠEK
Zatančíme si na největší hity 80. a 90. let, zahrajeme kvízy, odměníme nejlepší dobový
outfit a těšit se můžete také na dvojitou tombolu! V ceně je kromě jiného i výtečná večeře.
Z celého výtěžku nakoupíme knihy pro místní
základní školu.

Na karnevale pořádaném
naší školou v pondělí
17. února si mohly děti
směnit Sobíškovy žetonky, za pěkné ceny.
Tím jsme završili celoroční soutěž, během které
na vybraných akcích získávaly děti žetonky.
I jen jediný mohl být vyměněn za drobnost.
Pro ty děti, které se zúčastnily většiny nebo
všech akcí, čekaly hodnotnější odměny, ale
také mohly kombinovat a odnést si jich více.

Počet míst je omezen, info o dostupnosti
vstupenek na tel. 776 006 477.

Během února jsme pokračovali v přípravách
dalších tří nadcházejících akcí–bazárku, Retro
párty a vítání jara.

Vítání jara a vynášení Morany se pak ponese
opět v lidovém duchu, od školy vyneseme do
přehrady Moranu, kde ji zapálíme a rozloučíme
se se zimním obdobím. Pro děti bude připraven doprovodný program. Sraz u školy na
smrtnou neděli 29. března v 15:00 hod.

Tímto bychom vás rádi pozvali na Retro párty
konanou v sobotu 14. března na Majáku.

Těšíme se na viděnou!
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Vývoz odpadních vod ze žump,
septiků, čističek a jímek
za jednotné akční ceny

Více info na telefonu 721 271 919

Právní záležitosti pro občany a podnikatele
Poradenství, sepisování listin, žaloby, smlouvy kupní, darovací, převody
nemovitostí, věcná břemena, výměnky, služebnosti, rodinné právo.
Každou středu 14:00—15:00 hodin Obecní úřad Lučina, I. patro—zasedací
místnost. Je vhodné předem zatelefonovat, a to na tel. č.: 603 447 219.
Během týdne pak můžete kdykoliv telefonovat na tel.č. : 603 447 219
Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová, Na Fojství 8, 736 01 Havířov
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