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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Na XIV. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
které se konalo dne 9. června 2021
se mimo jiné projednalo a schválilo :
• Účetní závěrk a obce Soběšovice
k 31. 12. 2020
• Závěrečný účet obce Soběšovice za rok
2020

• Revitalizace území Těrlické vodní nádrže
– cyklostezka – I.etapa
vzalo na vědomí :
• Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet za rok 2020

Popelnice na BRKO
Žádáme tímto zájemce (vlastníci RD nebo chat) o novou (popř. další) popelnici na
biologicky rozložitelný odpad, aby se o ni přihlásili na obecní úřad na č. 558 404 550
nebo na mail obec@sobesovice.cz.
Upozorňujeme, že budou poskytnuty výhradně vlastníkům v části obce, kam jezdí
popeláři tento odpad svážet. Po vyhodnocení žádostí budete k vyzvednutí následně
kontaktováni ze strany OÚ. Uvádějte své jméno, adresu a telefonický kontakt. Ti, kteří
své požadavky již předali, tak činit nemusí.

Upozornění pro vlastníky pozemků
- Sečení pozemků:
Obec Soběšovice, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské
péče dle § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004
Sb. o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, UPOZORŇUJE VLASTNÍKY POZEMKŮ nebo osoby,
které pozemky užívají z jiného právního
důvodu, že jsou povinni při své činnosti
omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich
před šířením plevelů a činit na vlastní
náklady opatření k zamezování jejich
výskytu.

Upozorňujeme, že dané pozemky v obytné
zástavbě měly být posečeny do 30. června
2021. V lokalitách mimo obytnou zástavbu
(ve volné přírodě) z důvodu výskytu zvěře,
žádáme o posečení v termínu do 31. července 2021. Pracovníci odboru životního
prostředí Magistrátu města Frýdku-Místku
budou po uvedeném termínu provádět
kontroly. V případě, že tento termín nebude
dodržen, orgán státní správy ve věcech
rostlinolékařské péče zahájí správní řízení,
na základě kterého lze uložit pokutu.
Všem, kteří již takto učinili, děkujeme.
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Obecní úřad informuje:
• Z důvodu dovolené nebudou ověřovány
podpisy a listiny, nebudou prováděny
služby z Czech pointu a přihlašování k trvalému pobytu, a to ve dnech od 7. 7. 2021
- 16. 7. 2021.

• Upozorňujeme občany a chataře, že dne
30. 6. 2021 skončila lhůta pro úhradu místních poplatků za odpady a psy. Ti z Vás,
kteří nemají tyto poplatky stále uhrazeny,
nebo nemají uhrazeny v plné výši, aby tak
neprodleně učinili.

Kominické služby
v naší obci budou zajišťovány ve dnech 15. a 16. července 2021 v době od 7:30 hod. do
14:00 hod. Pokud budete mít zájem o tyto služby, nahlaste se na obecní úřad (telefonicky, tel.č. 558 404 550). Seznam přihlášených zájemců bude předán kominíkům.

COAL OPEN – letní festival 2021
Letos proběhne ve dnech 23 - 24. 7. 2021
letní festival, se kterým je spojená výjimka
z OZV č. 1/2017 o regulaci hlučných čin-

ností a nočním klidu. V tomto případě je
doba nočního klidu jen v době 02,00 –
06,00 hod.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsících červenci a srpnu
Ponča Jan, Bjaček Otakar, Recmanová Helena,
Obluková Dagmar, Paláková Anna, Klaczaková Marie,
Čížová Marie, Kubická Zdenka

ZŠ A MŠ SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Letošní školní rok v ZŠ a MŠ Soběšovice
Všem dětem začaly letní prázdniny a tak se
ohlédneme za uplynulým školním rokem.

různé druhy lučních květin a pokojových rostlin. Učili jsme se o stavbě těla květin, o pěstování pokojových rostlin, o léčivých účincích
některých bylin. V měsíci květnu jsme vyráběli
sirup z pampelišek a sedmikrásek. Jeden

Během celého školního roku pracovali žáci ZŠ
a děti z MŠ na celoročním projektu s názvem
„Květiny a léčivé byliny“. Děti se učily poznávat
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projektový den proběhl ve spolupráci
s Obecní knihovnou Soběšovice. V letošním
školním roce se vzhledem k aktuální situaci
žádného projektového dne nemohli zúčastnit
rodiče.

dlouhého uzavření škol bez problémů, všichni
žáci se výuky účastnili a plnili zadávané úkoly
zodpovědně.
V květnu jsme si s žáky ZŠ udělali pěší výlet
na statek v Žermanicích. Manželé Dominíkovi
dětem ukázali, jaká zvířata se na statku chovají, jaké zemědělské stroje se na poli využívají a k jakým pracím konkrétní stroje slouží.
Děti si mohly prohlédnout kabiny traktorů,
kombajnu a pracovníci statku svezli děti ve
velkém traktoru. Paní Dominíková měla pro
děti připraveny pytle s různými druhy obilnin
a se semeny řepky olejky. Děti se naučily,
k čemu se jednotlivé druhy obilnin využívají.
Na závěr dostalo každé dítě malý dáreček.
Manželům Dominíkovým patří velký dík za
výborně připravenou exkurzi.

V září se uskutečnily lekce muzikoterapie
a relaxace pro děti z mateřské i základní školy
pod vedením paní Gavlasové.
Ve spolupráci s Kulturní komisí obce Soběšovice se uskutečnila podzimní Drakiáda a žáci
naší základní školy vystoupili na dvou obecních akcích Vítání občánků. Ostatní tradiční
školní a obecní akce se již uskutečnit nemohly.
V měsíci únoru jsme od spolku Sobíšek dostali
darem knihy do naší školní knihovny. Tyto
knihy využíváme s dětmi ve čtenářských dílnách, ve kterých se soustředíme na zvyšování
čtenářské gramotnosti. Děkujeme klubu Sobíšek za dobrý nápad a také děkujeme všem
lidem, kteří knihy pro naše žáky zakoupili.

V květnu 2021 se konal zápis do 1. ročníku,
zapsány byly 2 děti.
V měsíci červnu se uskutečnil školní výlet žáků
ZŠ na zmodernizovaný hrad Helfštýn.

Během tohoto školního roku byla škola z epidemiologických důvodu dvakrát uzavřena.
Výuka v době uzavření školy probíhala distančně. Snažili jsme se věnovat především
výuce jazyka českého, matematiky a jazyka
anglického. V těchto předmětech jsme zvládli
probrat všechno učivo podle ŠVP ZŠ Soběšovice. V ostatních předmětech jsme základní
učivo probrali po návratu do školy. Spolupráce školy s rodiči a žáky probíhala během

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich práci v tomto školním
roce, obecnímu úřadu za dobrou spolupráci
se školou a všem rodičům za trpělivost
a výbornou spolupráci při distanční výuce.
Všem dětem přeji mnoho krásných prázdninových zážitků.
Lucie Michálková – ředitelka školy

Co všechno se událo v naší MŠ Soběšovice
v tomto školním roce
považována za geniální cvičení podporující
svalovou koordinaci chůze a držení těla. Je
cvičením psychické a fyzické rovnováhy, klidu,
ticha, harmonie a koncentrace pozornosti.
S chůzí po elipse se seznámily nejen děti, ale
také rodiče, kteří se zúčastnili zahradní přednášky o Montessori pedagogice.

Mateřskou školu navštěvovalo letos 25 dětí.
Od září byly nově do vzdělávání zařazeny
prvky alternativní pedagogiky vycházející
z myšlenek významné italské pedagožky
a lékařky Marie Montessori. Cílem tohoto
vzdělávání je nastartování celoživotní radosti
z učení. Děti velmi pozitivně reagovaly na
změnu ve vzdělávání, ať už se jednalo o využívání nových netradičních pomůcek nebo
o zařazení chůze po linii - elipse. Elipsa zaujímá velmi v ýjimečné postavení. Je

Během školního roku se nám podařilo zorganizovat řadu zajímavých akcí. V září se kromě
výstupu na vyhlídkovou věž v Soběšovicích
vydaly děti na příjemnou podzimní procházku
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do Zátoky s piknikem u Žermanické přehrady.
Také proběhla muzikoterapie, kde se děti
mohly seznámit s netradičními hudebními
nástroji. Dále se děti zapojily do projektu Policie ČR a získaly v rámci preventivní činnosti
deskovou hru s názvem „Na policejní služebně“. V listopadu se s dětmi vydal do lesa
pan myslivec, který jim vysvětlil, jak mají
v zimě pečovat o lesní zvěř a ukázal jim
některé myslivecké trofeje. Prosincové dny
byly ve znamení adventu a vánoční atmosféry.
Kromě pečení a zdobení perníčků se děti
zúčastnily akce s názvem: „Možná přijde
i Mikuláš“. V lednu se rodiče s dětmi zapojili
do akce s názvem „Tvoření iglú“. V únoru jsme
se věnovali tradici masopustu. Děti absolvovaly masopustní průvod obcí v maskách vedenou dítětem nesoucím klibnu. Od počátku
března, v době uzavření mateřské školy, byly
dětem zasílány mailem „Zprávičky ze školky“,
kde na děti čekalo spoustu pestrých aktivit.
Díky rodičům, kteří nám zasílali fotopříspěvky
dětí, se podařilo, aby děti byly v kontaktu
s kamarády alespoň na dálku prostřednictvím
fotogalerie mateřské školy. Květnové dny byly
ve znamení úplného znovuotevření mateřské

školy. Aby se šlo dětem radostně do školky,
byl v rámci tématu Dne Země vyzdoben plot
podél dětského hřiště květinami z PET lahví,
na jejichž výrobě se podíleli rodiče, děti
i zaměstnanci školy. Dále se děti zúčastnily
projektového dne zaměřeného na ptactvo
spojeného s přednáškou a výstavou vypreparovaného ptactva. Klaun z Balónkova si ke Dni
dětí připravil pro děti show plnou zábavy,
tance a balónkového tvoření. Dále děti absolvovaly environmentální vzdělávání formou
prožitku s možností osobního kontaktu s hospodářskými zvířaty. Děti se také zúčastnily
výletu do Komorní Lhotky, kde je mimo jiné
čekalo setkání s panem myslivcem, který je
přivítal se svým německým krátkosrstým ohařem Uranem. Ke konci měsíce června již tradičně proběhlo Rozloučení s předškoláky.
Poslední akcí bylo Hledání pokladu, kdy děti
musely zdolávat nejrůznější překážky
a tajuplné cestičky k cíli.
Školní rok se blíží pomalu ke konci a my doufáme, že si děti odnesou domů spoustu příjemných vzpomínek na školku a užijí si krásné
prázdniny.
Za MŠ Soběšovice Mgr. Radka Pardubická
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Jachtaři informují :
Yachtclub Baník Ostrava v prvním pololetí
roku 2021 z důvodu opatření v souvislosti
s epidemií musel zrušit pořádání závodů v tradičním květnovém termínu. Pořádání závodu
bylo přesunuto na podzim na termíny 11. 9.
2021, kdy se bude pořádat závod Hornická regata a na 9. 10. 2021, kdy je v plánu přeložený
závod Hornický kahan, který se měl pořádat
v termínu 22. 5. 2021. Sportovní aktivity na
oddíle byly přesunuty hlavně do oblasti tréninku s mládeží, který byl dle „mimořádného

opatření Ministerstva zdravotnictví umožněn.
V termínu zrušeného závodu 22. 5. 2021 se
podařilo uspořádat na Žermanické přehradě
soustředění výběru mládeže z celého kraje
v lodní třídě ILCA 4 a Optimist. Celkem se soustředění účastnilo 20 dětí. Aktuálně od 1. 6.
2021 nastalo rozvolnění opatření, kdy za dodržení bezpečnostních opatření lze pořádat
závody, na které se již velmi těšíme.
Ing. Jan Hejna, dobrovolný předseda

Myslivecký spolek HRÁZ informuje:
Myslivecký guláš
MYSLIVECKÝ GULÁŠek a pivo od „Koníčka“ na Vás budou opět čekat v sobotu 3. července
2021 od 16:00 hod. na terase před „Sokolovnou“ na fotbalovém hřišti v Soběšovicích.
Na příjemné posezení s kamarády Vás zvou myslivci ze Soběšovic.
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Klub důchodců v Soběšovicích
červenec a srpen 2021
Klub důchodců Soběšovice na základě postupných rozvolňovaných opatřeních v rámci
republiky, pokračuje v následujících aktivitách:
měsíc červenec:
		

07.07.2021 – setkání členů od 15.00 hod. v DPS
28.07.2021 – výbor v DPS od 15.00 hod.

měsíc srpen:
		

04.08.2021 – setkání členů v DPS od 15.00 hod.
25.08.2021 – výbor v DPS od 15.00 hod.

Informační okénko Klubu Sobíšek
Během června, po rozvolnění
protiepidemických opatření, jsme
se vrhli na naše tradiční aktivity.
S dětmi jsme se opět scházeli na
Sobíškohrátkách, které pro ně
připravovala naše Pája. Zorganizovali jsme Den se Sobíškem s bohatým programem pro všechny
generace. Velké poděkování patří panu Ženčákovi – zablbnisi.cz za originální hry, Lucce Ch.
– Večerka na poště za zajištění občerstvení,
Pekárně Žermanice za poskytnuté bochníky
chleba a členům, kteří pomáhali s organizací.
S naším Klubem U Jonáše jsme navštívili
Hrničkový háj v D. Domaslavicích, Mini
Farmu Relax v Těrlicku, Žermanický park,
dětské hřiště v Žermanicích, Mini Zoo Blondies a bar Zetko, které nám poskytuje stravu
pravidelně.

Zaměstnanost.
Klub U Jonáše je lesní školička
u Žermanické přehrady, která
nabízí dětem možnost zapojit
se do mnohých dobrodružství
spojených s poznáváním světa
kolem nás. Své děti můžete zapsat
na celotýdenní docházku nebo
jen na pár dní v týdnu. Případně kombinovat
docházku s klasickou MŠ, čímž obohatíme
vjemy, které děti v tomto věku tolik získávají.
Zápis probíhá online. Více informací na webu
www.ujonase.cz.
Děkujeme obci Dolní Domaslavice za
poskytnutí dotace na provoz Klubu U Jonáše.
Dne 6. 8. 2021 uskutečníme přespávačku,
která měla loni velký úspěch. Zvané jsou
i rodiny dětí, které na táborech nebudou.
V případě zájmu nás kontaktujte.

Stále nabízíme volná místa na poslední
turnus v rámci příměstských táborů 2021.
Bližší informace na www.klubsobisek.cz/primestsketabory. Zároveň děkujeme Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za
možnost nabídnout 3 dotované příměstské
tábory, které jsou financovány z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu

Pro aktuální informace sledujte naši nástěnku,
webové stránky www.klubsobisek.cz, sociální sítě. Způsoby, jak podpořit činnost
spolku najdete na našich webových stránkách. Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
Těšíme se na každé setkání a užijte si léto ve
zdraví.
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Inzerce
Charitní poradna nabízí své služby
Je velice jednoduché dostat se do
situace, se kterou
s i n e v í t e r a d y.
Z důvodu nemoci jste se několikrát
zpozdili se splátkou a nyní Vám
hrozí exekuce. Rozpadl se Vám
vztah a řešíte péči o dítě. Vašemu
blízkému se natolik zhoršil zdravotní stav, že vyžaduje celodenní
péči nebo se připravujete na návrat
blízkého z nemocnice a nevíte, na
co vše se připravit. Není nutné být
na problémy sám a stydět se říci si
o pomoc.
Charitní poradna je tady pro
Vás. Poskytujeme bezplatnou,
diskrétní a anonymní pomoc
v oblastech dluhové problematiky
(např. exekuce, insolvence), rodinné
a vztahové problematiky (např.
rozvod, péče o děti), dále v problematice péče o osobu blízkou a s tím
související informace o možnostech
využití kompenzačních pomůckách
či sociálních dávek.
Pomůžeme Vám se v dané oblasti
zorientovat, poskytneme potřebné
informace, pomůžeme s vyplněním formuláře či sepsáním návrhů

a jiných písemností,
anebo Vám prakticky předvedeme
manipulaci s kompenzační pomůckou. V případě
potřeby Vás můžeme doprovodit
na úřad či jinou veřejnou instituci.
Charitní poradna má dvě pracoviště,
a to Poradnu pro rodiny – seniory
a pečující, která se zaměřuje na
poradenství ohledně péče o osobu
blízkou a vše, co s péči o blízkého
člověka souvisí. Potřebujete-li
pomoc v této oblasti, obracejte se
na paní Radku Heliošovou na tel.
čísle 734 300 828 anebo prostřednictvím e-mailu radka.heliosova@
ceskytesin.charita.cz.
Trápí-li Vás dluhy, exekuce, problémy v oblasti bydlení, spotřebitelského či rodinného práva obracejte
se na Poradnu pro finanční a právní
tíseň, která sídlí na ulici Ostravská
285 v Českém Těšíně. Kontaktovat
nás můžete na telefonních číslech
731 454 650 a 734 796 858, anebo
emailem na michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz a tereza.ceresnova@
ceskytesin.charita.cz. Tým pracovníků Charitní poradny.
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