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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu dne 8. června 2022 od 17,00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu. Všichni jsou srdečně zváni. Program zasedání bude vyvěšen na úřední desce obecního úřadu, a to nejméně 7 dnů před konáním zastupitelstva.

Kominické služby
V naší obci budou zajišťovány ve dnech 14. a 15. července 2022 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.

Technickoekonomická
vodohospodářská studie obce Soběšovice.
srážkových vod na území
obce.

Studie byla podpořena z dotačního programu Moravskoslezského
kraje (ŽPZ/02/2020) „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na
území, příp. části území, obce“.

Studie naplnila stanovený cíl,
a to variantní návrh odvedení
splaškových odpadních vod z dosud neodkanalizovaných zastavěných oblastí obce Soběšovice a návrh její likvidace. Dále studie navrhuje způsoby nakládání se srážkovými vodami
a řešení negativních vlivů na intravilán obce.

Celková cena díla 217.800,- Kč z toho dotační
podpora MSK ve výši 163.300,- Kč
Dotace byla použita na pořízení studie koncepčně řešící možnosti vsakování a odvádění

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci červnu
Obořilová Zdenka
Chuchrová Darina
Paszková Helena
Nepevná Helena
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Dámková Aloisie
Pastrňák Jan
Folvarčný Gustav
Turská Irena
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Upozornění pro vlastníky pozemků - Sečení pozemků
organismů a chránit pozemky a porost na nich
před šířením plevelů a činit na vlastní náklady
opatření k zamezování jejich výskytu.

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

Upozorňujeme, že dané pozemky v obytné
zástavbě mají být posečeny do 30. června 2022.
V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné
přírodě) z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu do 31. července 2022.

Upozornění na dodržování
platných Obecně závazných vyhlášek
zhoršené klimatické podmínky, při nichž
spalování nelze uskutečnit, se považují
mlhy, deště a špatné rozptylové podmínky.

• Upozorňujeme všechny občany na platnou
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
týkající se zákazu používání zařízení a přístrojů způsobující hluk (např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu.

• Další upozornění je na Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2008, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, kdy povinností majitele psa je vodit psa
na veřejném prostranství na vodítku nebo
s nasazeným náhubkem.

• Rovněž tak bychom chtěli upozornit na dodržování nočního klidu, kdy doba nočního
klidu se rozumí od 22,00 hod. do 6,00 hod.

• V období od 1.5. do 30.9. běžného roku,
zamezit koupání psa v Žermanické přehradě, jen na místech k tomu vyznačených.

• Upozorňujeme na  OZV č. 2/2013 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných
materiálů. Pálení trávy a dalšího suchého
rostlinného materiálu na otevřených ohništích je sice povoleno, ale pouze v období
příznivých klimatických podmínek. Za

• Majitelé psů, uklízejte po svých psech
jejich výkaly.
Úplné znění Obecně závazných vyhlášek
naleznete na webových stránkách obce.

COAL OPEN – letní festival 2022
Letos proběhne ve dnech 22 - 23.7.2022 letní festival, se kterým je spojená výjimka
z OZV č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu. V tomto případě je doba
nočního klidu jen v době 02,00 – 06,00 hod.
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ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Oslavy Dne matek
za jejich péči krásné vystoupení, přáníčka i ručně vyrobené dárečky. Za nácvik celého programu patří poděkování všem učitelkám z MŠ i ZŠ.
Od kulturní komise dostala každá žena kytičku
a přání. Věříme, že se vystoupení dětí všem
přítomným líbilo a děkujeme za hojnou účast.
Mgr. Lucie Michálková

Dne 6. 5. 2022 se v tělocvičně ZŠ a MŠ Soběšovice konaly oslavy Dne matek. Tuto akci tradičně pořádá Kulturní komise obce Soběšovice ve
spolupráci se ZŠ a MŠ Soběšovice. V úvodu
uvítal maminky a všechny hosty pan starosta
Petr Voznica. Děti z MŠ i žáci ZŠ měli pro maminky a babičky připraveno jako poděkování
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Mateřská škola
aneb ohlédnutí za končícím školním rokem
Mateřskou školu navštěvovalo letos 28 dětí.
Během celého školního roku se děti mohly
těšit na řadu pestrých aktivit. V září proběhla
muzikoterapie s paní Gavlasovou, která dětem
představila pestrou škálu netradičních hudebních nástrojů.

V tělocvičně proběhla již tradiční karnevalová
akce. Dále se uskutečnil Masopustní průvod
obcí ve spolupráci s Klubem Sobíšek z.s., který
pro nás vyrobil klibnu a zajistil ve spolupráci
s Markétou Foberovou projížďku na poníkovi
Avatarovi.

V říjnu jsme se vydali na výlet autobusem do
Karviné do areálu zámeckého Parku Boženy
Němcové, kde děti zhlédly zvířata v Dančí oboře a v Zookoutku, navštívily loděnici, prozkoumaly dětské hřiště a zúčastnily se prohlídky
Zámku Fryštát. Dále proběhla v MŠ akce v převlecích za broučky s názvem „Uspávání broučků“. Od konce října 2021 do února 2022 k nám
začal pravidelně docházet basketballový trenér Marek Sochacki, který dětem kromě průpravných cvičení zaměřených na míčové hry
nabízel také řadu dalších pohybových aktivit.

V březnu se uskutečnila canisterapie ve spolupráci s paní Greplovou, která za námi přijela
s fenkou Bessie. Dále nás navštívil pan Ladislav
Holba z Charity sv. Alexandra s vodícím psem
- fenkou Ami, která pomáhá panu Holbovi,
který přišel vlivem nemoci postupně o zrak
a sluch, překonávat úskalí všedního dne. Děti
se učily, jak mají k hluchoslepému člověku přistupovat a jak mu mohou nabídnout pomoc.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
dárcům za psí pamlsky pro vodícího pejska.
Také bych chtěla poděkovat všem, kteří svým
nákupem v charitativním obchůdku v naší škole podpořili aktivity Charity sv. Alexandra, která se snaží v rámci chráněných dílen začlenit
lidi se zdravotním znevýhodněním do pracovního procesu. ZŠ a MŠ Soběšovice předala
Charitě sv. Alexandra celkem 4. 635,- Kč, za
které patří všem dárcům velké poděkování.

V listopadu proběhl workshop s názvem „Loutkohraní“, který uspořádala společnost Teatrludem. Ve spolupráci s Plaveckou školou z Frýdku-Místku se děti zúčastnily v listopadu
a prosinci předplaveckého výcviku.
Již tradičně proběhla v prosinci akce „Mikuláš,
anděl a čert“, v rámci které děti navštívil Mikuláš s nadílkou. Radost z nových dárků dětem
vykouzlil sváteční den s názvem „Vánoce v MŠ“.
Dále děti zavítaly ke krmelci, kde zvířátkům
uspořádaly Štědrovečerní hostinu.

Dále v MŠ proběhla beseda se žákyněmi 1. třídy, které si s dětmi povídaly o základní škole.
Předškolní děti v rámci Projektového dne zavítaly do prostor ZŠ, kde pro ně byla připravena řada aktivit, které plnily společně se žáky
ZŠ.

V lednu za námi přijela studentka Landecká ze
Střední a Vyšší odborné školy zdravotnické
v Ostravě s přednáškou o dentální hygieně.
Velké oblibě se těšilo loutkové představení
pana Taraby, který si pro děti připravil pohádku „Skřítek Vítek a mlsné autíčko“.

Počátkem května se uskutečnila ve spolupráci
s Kulturní komisí obce Soběšovice akce ke Dni
matek, kde vystoupily děti z MŠ a žáci ze ZŠ.
Také jsme navštívili statek v Žermanicích, kde
děti mohly zhlédnout chovná zvířata a nejrůznější zemědělské stroje. Velké poděkování

Únorové akce byly zaměřeny na masopust.
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patří manželům Dominíkovým, kteří pro děti
připravili tento nevšední program včetně jízdy
na traktoru a jízdy hasičským autem se zkušeným hasičem Petrem Chrobokem. Koncem
měsíce na nás čekalo milé divadelní předsta-

vení pana Taraby s názvem „Dlouhý, široký
a bystrozraký“.
V rámci Dne dětí se 1. června uskutečnil zábavný program Klaunů z Balónkova s představením „Klaunský kufr plný kouzel“. Dále se děti
mohou těšit na hasičský den, který proběhne
ve spolupráci s SDH Soběšovice, na školní výlet
a na slavnostní zakončení školního roku v mateřské škole v rámci kterého proběhne již tradiční akce Rozloučení s předškoláky.
Školní rok se blíží pomalu ke konci, a proto
bych ráda závěrem popřála všem krásné prázdniny.
Mgr. Radka Pardubická
– vedoucí učitelka MŠ Soběšovice

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE
Turistický zájezd
stráně. Doprava autobusem, je hrazena
obcí, ubytování a vstupné si hradí účastníci sami. Informace k zájezdu a rezervace
u paní Ireny Voznicové na telefonním čísle
774122415 do 30.6.2022.

Kulturní a sportovní komise Rady obce
Soběšovice ve spolupráci s obcí Soběšovice organizují ve dnech 17-18.9.2022 zájezd
do Jeseníků. Navštívíme sklářské muzeum
v Rapotíně, Zemědělský skanzen, výšlap na
rozhlednu Bukovka, vodní nádrž Dlouhé

Za KaS komisi, Irena Voznicová
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
SDH Soběšovice informuje :
Soutěž v požárním útoku
Zveme vás na další naše soutěže, které se uskuteční na fotbalovém hřišti v sobotu 25. 6., kde od 9 hodin ráno změří své síly
dospělí muži i ženy v soutěži
„O pohár starosty obce Soběšovice“
a odpoledne od 13 hodin proběhne soutěž pro děti od 3 do15 let
„O pohár starostky SDH Soběšovice“.
Obě tyto soutěže budou v tradiční hasičské disciplíně – požární útok. J. Sýkorová, M. Goluch

Naši MH se v konkurenci neztratili
Dne 7.5. se na našem hřišti za účasti 184 závodníků z celého moravskoslezského
kraje konalo 1. kolo 1. ročníku krajské soutěže pod názvem „Nejtvrdší hasič přežije“, pro děti od 3-18 let. Naši mladí hasiči předvedli výborné výkony, a tím vzorně
reprezentovali nejen naše SDH, ale i obec.
Na stupně vítězů se ve svých kategoriích postavilo celkem 6 dětí:
1. místa získali: Tereza Zavadilová a Adam Budzinski.
2. místa obsadili: Laura Hrabcová, Charlotte Hamrlová, Karolina Goluchová a Jan Nytra.
Třetí místo jen těsně uniklo Vojtovi Rudzkému. Za vzornou reprezentaci děkujeme i ostatním závodníkům, kteří také přispěli svými výkony k dobrému jménu SDH a obce, byli to: Zabdeřová Diana, Nováková Kornélie, Dominíková Jůlie, Hrabcová Sabina, Krupová Magdaléna, Vrlíková Aneta,
Zavadil Tomáš, Uher Denis, Molota Alex, Goluch František, Budzinski Richard, Sojka Lukáš, Budzinski Marek a Hamrla Daniel. Velké poděkování za přípravu týmu MH patří vedoucímu mládeže
Michalu Goluchovi a trenérce Hance Budzinské. Děkujeme! Za SDH J. Sýkorová, M. Goluch

Zahrádkáři informují
„Začít ihned preventivní boj se slimáky granulemi a pivem“, tak zněla jedna z připomínek členů na výroční schůzi, která proběhla
letos v dubnu. Bylo taky konstatováno, že
vzdělanost občanů v zahradničení v naší rekreační obci klesá. V zahradách nám ubývá
stromů tradičních pro vesnici a bohužel přibývá tújí...
V květnu jsme realizovali další úspěšný autobusový zájezd po zahradnictvích v Polsku.

Zájemců bylo nečekaně hodně. Je to nejlepší
způsob jak získat informace a seznámit se
s lidmi stejného zájmu. Další setkání členů
bude v neděli 12. června v 15 hodin na fotbalovém hřišti při smažení vaječiny. Do prázdnin nás čeká ještě jedno setkání, rovněž na
fotbalovém hřišti při guláši myslivců. Sledujte
informace v naší vývěsní skříňce u OÚ, kde je
taky seznam členů, na které se můžete obrátit
o odbornou radu. Výbor zahrádkářů.
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Informační okénko Klubu Sobíšek
velkém detailu. Používáme lupy,
pinzety, nádoby na bezpečný přenos hmyzu, a tak můžeme hmyz
prozkoumat a pak zpět vypustit do
přírody. Na zahradě jsme postavili
s pomocí tatínků hmyzí domečky,
vystlaly je nejrůznějším materiálem
a čekáme na jejich plné obydlení. Téma hmyzu
se také objevilo i ve výtvarných a pracovních
činnostech dětí. V rámci projektu také tvoříme
vějíř, který se vejde do kapsy. Obsahuje obrázky a popisy hmyzu, s kterým se nejčastěji můžeme setkat. Bude nám tak nápomocný při
poznávání hmyzu v přírodě.

Informujeme, že DEN SE SOBÍŠKEM
se přesouvá na pátek 5. 8. v rámci
tradičního táboráku a oficiálního
ukončení dalšího ročníku příměstských táborů. Bližší informace o tom,
na co se můžete těšit, vyhlásíme
v průběhu následujících měsíců.
Děti v naší školičce se denně věnují zkoumání
přírody. Díky dotaci z Net4GAS jsme zakoupili
potřebné pomůcky a poznáváme hmyzí svět.
Chytáme hmyz pomocí smýkacích sítí, pozorujeme ho v boxech se zvětšovací lupou shora
nebo boční lupou zespodu a vidíme tak vše ve
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TJ SOKOL informuje

Tělovýchovná jednota SOKOL Soběšovice
Vás srdečně zve

v pátek 24. června 2022
od 16 hodin

do Yachtclubu Baník v Soběšovicích

NA LODĚ!

Projedeme se po přehradě, pak opečeme
buřty a dobře se pobavíme! Občerstvení
máme, tak jen přijďte!
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Katolická farnost Domaslavice
Ježíšův, v jehož síle získávají schopnost překonat strach a konečně vyjít do celého světa
s poselstvím zvaným „Evangelium“ (což v překladu znamená „Dobrá zpráva“)

Milí spoluobčané,
jsem rád za možnost přidat do obecního zpravodaje pár slov o tradici, která se nazývá Letnice a s kterou se pojí – podobně jako s Velikonocemi – lidové zvyky. Má však také svůj
dějinný a spirituální základ a sahá až do předkřesťanské doby, jak se dočteme v Bibli. Letos
připadá na neděli 5. června.

Letnice jsou tedy pokládány za okamžik zrození křesťanské církve, a každý rok jsou slaveny
osmou neděli po Velikonocích, což je přesně
50. den od velikonočního rána. Proto se také
Letnicím říká „Slavnost seslání Ducha svatého“
nebo „Pentecostes“ (doslova „Padesátidení“)
nebo prostě „Svatodušní svátky“.

Letnice znali už Izraelité v době Starého Zákona. Byl to svátek „Šavuot“ (tzv. Svátek týdnů)
připomínající zásadní moment v dějinách národa, a sice předání Zákona na hoře Sinaj, potvrzený Boží autoritou a přinesený jejich vůdcem Mojžíšem. Mimochodem slavné
„Desatero“ pravidel základní lidské slušnosti
a chování pochází dle tradice právě z toho času.

Původ lidové tradice smažení vaječiny o tomto čase není úplně jasný. Zřejmě ho k nám přinesli Valaši a rozšířil se hlavně na severní Moravě. Jinou tradicí je například čištění studánek.
Naše farnost slaví Letnice obojím způsobem –
oficiálním i lidovým  Bohoslužby o Svatodušní neděli 5. června jsou v 8 h v Domaslavicích
a v 10 h v Soběšovicích (kde navíc ještě připadá
na ten den svátek titulu kostela „Navštívení
Panny Marie“). Na odpoledne chystá farnost od
15 hodin na farním dvoře posezení, které bude
otevřené pro všechny – a to jak pro dospělé, tak
i pro děti. Přesný program bude zveřejněný
v našem zpravodaji „Farníček“ a na stránkách
farnosti www.farnostdomaslavice.cz. Rádi Vás
mezi námi přivítáme!

Pro křesťany jsou Letnice neodmyslitelně spojené s postavou Ježíše z Nazareta. Podle vyprávění evangelistů v Novém Zákoně se po
svém vzkříšení čtyřicet dnů setkával s mnoha
lidmi na mnoha místech. Když uplynula tato
doba (číslo 40 je v Bibli číslem symbolizujícím
naplnění času čekání a přípravy něčeho nového) a nadešlo rozloučení (zvané „Nanebevstoupení“), jsou po dalších deseti dnech apoštolové naplnění zvláštní mocí shůry, kterou
nazývají Duch svatý. Vnímají jej jako Dar

Letnicím předchází ještě jiná slavnost konaná
po třech letech a nazývaná „První svaté přijímání.“ Děti věku 3. – 6. třídy, které se po celý
školní rok připravovaly ve výuce náboženství,
zasednou v domaslavickém kostele na čestná
místa, jako kdysi apoštolové při Ježíšově poslední večeři, aby se poprvé účastnili této Hostiny. I na tuto slavnost Vás srdečně zveme.
Za katolickou farnost Domaslavice
Jan Vecheta, farář
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Inzerce
Nabízím

•
•

•

• zemní a výkopové práce - Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m
Nabízím
• půjčovna, odvoz materiálu do cca 6m-Ložná plocha
2,10x5,5m
max 2t
zemní
a výkopové
práce - Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m
•půjčovna,
odtah vozidel
odvoz materiálu do cca 6m-Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t
odtah vozidel

V případě zájmu volejte tel.č. 608 423 602, Soběšovice

V případě zájmu volejte tel.č. 608 423 602, Soběšovice
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Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Název, sídlo a IČ vydavatele: OBEC SOBĚŠOVICE, Obecní úřad, 739 22 Soběšovice 10, IČ 00576981
Název: ZPRAVODAJ OBCE SOBĚŠOVICE. Četnost vydávání: MĚSÍČNÍK, zdarma.
Místo vydávání: OBEC SOBĚŠOVICE
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