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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
XV. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu 8. září 2021 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Soběšovicích, za podmínky dodržování platných mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR. Všichni občané jsou srdečně zváni. Program zasedání bude zveřejněn
nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva na úřední desce obce Soběšovice.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se budou konat v pátek 8. října 2021 v době
od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

ním voleb a ve dnech voleb budou i ve volební místnosti. Nezapomeňte si s sebou přinést
platný doklad k prokázání totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a ochranné
pomůcky dýchacích cest dle platných hygienických nařízení.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na adrese: Obecní úřad
Soběšovice, Soběšovice čp. 10 v I. nadzemním podlaží budovy (zasedací místnost
v 1. patře obecního úřadu).

Případné požadavky na přenosnou volební
schránku pro zdravotně indisponované
voliče nahlaste před volbami na obecní
úřad (nejpozději v první den voleb okrskové volební komisi).

Hlasovací lístky obdrží voliči na svou adresu
trvalého bydliště nejpozději 3 dny před koná-

Upozornění pro vlastníky pozemků :
Vyzýváme vlastníky pozemků, aby si v průběhu měsíce září ořezali keře a stromy na svém
pozemku, které zasahují do profilu chodníků a místních komunikací. Dochází k poškozování techniky popelářů a v zimním období techniky údržby (poškozování majáků, zpětných
zrcátek, atd.). V měsíci říjnu budou neořezané keře a stromy ořezány pracovníky obce
Soběšovice. Děkujeme.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci září
Kubíček Stanislav

Sedlář Milan

Číž Oldřich

Pščolka Josef

Žurková Vlasta

Ždiniaková Ludmila

Matušková Olga

Doloszycki Ján

Bártek Vladimír
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Informace k popelnicím na bio odpad – hnědé
• Žádáme občany, aby si výše uvedené popelnice jedinečně a nesmazatelně označili na viditelné místo (např. na víko - příjmení, nebo číslo popisné).
• Obec Soběšovice nerozváží a nepředává popelnice bez předchozího požadavku a souhlasu vlastníka nemovitosti !
• Dále uvádíme, že vlastníkem předaných popelnic je stále Obec Soběšovice. Tyto popelnice
obec pořídila z dotace a je tudíž stále majetkem obce. V případě odcizení bude nucena tyto
záležitosti řešit přes Policii ČR.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE
Drakiáda
Ve spolupráci se základní a mateřskou školou
plánujeme na září tradiční Drakiádu. Termín
určíme dle počasí, proto sledujte vývěsku ve
škole i školce. Tak jako v předchozích letech se
uskuteční soutěž o nejkrásnějšího draka a nej-

lépe létajícího draka. Odměny máme připraveny a můžete se těšit i na opékání párků.
Proto zveme všechny, kdo chtějí s námi zažít
krásné odpoledne.
Za KaSK Irena Voznicová

Pozvání na oslavu Mezinárodního dne seniorů
V pátek 1.10.2021 od 16 hodin se uskuteční v prostorách restaurace Nová Husarůvka
tradiční setkání seniorů u příležitosti jejich
svátku. Bude připraveno bohaté občerstvení,
se svým programem vystoupí děti ze základ-

ní a mateřské školy a hned po nich si můžete
zazpívat i zatančit. Hudba je zajištěna. Těšíme
se na Vaši účast.
Za KaSK Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, září 2021
Klub důchodců Soběšovice na základě příznivé epidemiologické situace,
pokračuje v následujících aktivitách:
08.09. 2021 – setkání členů v DPS od 15,00 hod
29.09. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod
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Inzerce

Sbor dobrovolných hasičů zve na tyto akce:
V sobotu 11. 9. od 10 hodin pořádáme na hřišti ve spolupráci s Ondrou Solnickým zábavnou a dovednostní soutěž „Na kolech s hasiči”, která je určena pro děti a mládež.
Cyklistická přilba u závodníků je podmínkou! Zveme také dospěláky, kteří mohou nejen
povzbudit mladé závodníky, ale také se pobavit. Občerstvení bude zajištěno.
Soutěž v silovém víceboji TFA pro mladé hasiče „Soběšovický Železňák“ se uskuteční
v sobotu 25. 9. na hřišti od 10 hodin. Změna termínu konání soutěží není vyloučena
z důvodu protipandemických opatření. Za SDH Jiřina Sýkorová.

Informační okénko Klubu Sobíšek
Jsou za námi 2 měsíce prázdnin plné výletů, cestování, smíchu a radosti. Doufáme,
že se nadále budeme moci scházet a vídat
a nebudeme nuceni se schovávat za obrazovky ve svých domácnostech.
Během letošních westernových táborů jsme
měli tu čest užít si léto s 86 dětmi. Byly dny
divoké i klidnější. Někdy jsme jeli z posledních
sil, ale navzájem jsme se drželi nad vodou, nejen díky malým dobrodruhům, ale taky díky
průvodkyním. Většinou jsme ale všichni hýřili
energií a radostí.
Společnými silami jsme vytvořili westernové
městečko, které budete moci shlédnout
v prostorách našeho Obecního úřadu.

výpravy. Více info o našem klubu na
www.ujonase.cz.
Během září budeme plánovat další
veřejné akce a Sobíškohrátky,
které začneme realizovat od října,
proto stále sledujte naše webové stránky www.
klubsobisek.cz a sociální sítě.
Stále probíhá veřejná sbírka na www.darujme.cz na pomůcky a jiné vybavení, které zvýší kvalitu našich hrátek. Finančním darem
pomáháte dětem objevovat své talenty,
rozvíjet vlohy a motivujete je k učení a objevování světa. Děkujeme!

Rádi bychom všem poděkovali, ale letos
toho bylo tolik, že by se to do zpravodaje nevešlo. Na webu najdete konkrétnější děkování
všem, se kterými jsme spolupracovali.
1. září začíná nový školní rok i pro náš lesní klub
– Klub v přírodě U Jonáše. Momentálně
máme pro třídenní provoz kapacity naplněny,
ale stále je možné u nás své dítě zapsat, neboť
je velmi pravděpodobné, že otevřeme i 4. den.
Přinášíme spoustu novinek, nové průvodkyně a těšíme se i na nové dobrodružné
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