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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Vyhodnocení Obecního plesu
Tradiční 27. ples Obce Soběšovice se konal v sobotu 18. ledna 2020
v sále na Nové Husarůvce.
Touto cestou děkujeme všem firmám, společnostem i jednotlivcům
za hodnotné dary do tomboly.
Voznica Petr – starosta obce

Upozornění
Ve dnech 10.2. – 14.2.2020 budou probíhat
na území obce práce na distribuční elektrické síti a jejich zařízeních. V ranních hodinách
mezi 7,00 - 8,00 hod. bude rozvodná síť vypnuta, připojeny náhradní zdroje a síť připojena, v odpoledních hodinách mezi 16,00
– 17,00 hod. bude postup opačný.

U stávajících trafostanic budou umístěny
diesel agregáty, které budou v průběhu dne
zajišťovat dodávku el. energie do rozvodné
sítě, což může vyvolat zhoršení hlukových
poměrů v daném místě.
NEVSTUPUJTE DO VYHRAZENÝCH
PROSTORŮ.

Sazba poplatku za odpady pro rok 2020
570,- Kč pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
640,- Kč pro fyzickou osobu (fyzické osoby),
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt,
nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu.
Splatnost všech poplatků :
•• Žádáme poplatníky hradící bankovním
převodem, aby poplatek uhradili zvlášť na
každého poplatníka, pod jeho variabilním
symbolem.

•• poplatek do 1.000,- Kč – splatnost do 31. 3. 2020
•• poplatek nad 1.000,- Kč – splatnost možný
ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. 3.
2020 a do 30. 6. 2020

•• Občané, kteří hradí poplatky na sekretariátě
Obecního úřadu v HOTOVOSTI, mohou tyto
poplatky beze změn uhradit.

Poplatky můžete uhradit tak, jako v loňském roce, a to :
•• Občané hradící poplatky bankovním převodem, aby opět uhradili na variabilní symbol,
který jim byl v loňském roce přidělen. Můžete si o tento variabilní symbol zavolat na sekretariát Obecního úřadu, tel.č. 558 404 550.

•• Potřebné informace naleznete na stránkách
obce www.sobesovice.cz nebo na Obecním úřadě, tel.č.: 558 404 550,
e-mail: obec@sobesovice.cz
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Důrazně upozorňujeme občany,
aby nesypali žhavý popel do popelnic !!

Kalendáře obce Soběšovice
Občané, kteří si ještě nevyzvedli kalendář a tašky na separovaný odpad, si je mohou stále
vyzvednout na Obecním úřadě v Soběšovicích.

Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro
bezproblémové odklízení sněhu při zimní
údržbě obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Jedná se o parkování vozidel na těchto místech tak, aby udržované
cesty, plochy a prostory mohly být bez pro-

blémů odklízeny a předešlo se poškození techniky. V kopcích a u chodníků, kde hrozí nebezpečí klouzání, je připraven posypový materiál.
Prosíme o jeho využívání jen pro tyto účely.
Děkujeme za pochopení.

Tříkrálová sbírka

Poděkování

V tříkrálové sbírce v roce 2020 bylo v naší
obci vybráno celkem 32.014,-Kč, což je cca
o 1.900,-Kč více než v loňském roce.

Děkuji poctivému nálezci klíčů od auta, které
byly ztraceny v oblasti restaurace Nová Husarůvka a tento poctivec je vložil do obecní
schránky, kde byly nalezeny.

Voznica Petr – starosta obce

Děkujeme všem, kteří na tuto sbírku přispěli.

Srdečně děkuje a přeje poctivému nálezci
hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Vendula Pončová, Havířov

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci únoru
Chroboková Štěpánka
Marková Jiřina
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Polochová Růžena
Oborná Miroslava
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ZŠ A MŠ SOBĚŠOVICE INFORMUJE
První pololetí tohoto školního roku
•• Naši žáci vystoupili s kulturním programem
na obecní akci „Setkání seniorů“

•• Již tradičně se účastníme soutěže ve sběru
starého papíru. Roztříděný a svázaný starý
papír můžete i vy přinést do naší školy

•• V záři proběhla dětmi oblíbená lekce muzikoterapie a relaxace, žáci ZŠ navštívili hrad
Hukvaldy

•• V říjnu a v listopadu proběhl plavecký výcvik
žáků 1. – 5. ročníku ZŠ a předškoláků z MŠ

•• V říjnu se vydaly děti z MŠ do Rožnova pod
Radhoštěm na kozí farmu

•• V prosinci organizovala kulturní komise obce
Soběšovice Mikulášskou nadílku s Hopsalínem v sále restaurace Husarůvka a všechny
děti z MŠ a ZŠ navštívily divadelní představení Půjdem spolu do Betléma v Těšínském
divadle.

•• Od září do začátku listopadu jsme s dětmi ZŠ
i MŠ připravovali výstavu s tématem „Vše
o jídle“, jejíž vernisáž se uskutečnila 13.11.2019
•• V listopadu navštívili žáci ZŠ divadelní představení Lazy Goat – divadelní hra byla v anglickém a českém jazyce, také nás navštívil
lektor s preventivním programem Hasík
a poučil děti o tom, jak se chovat v různých
krizových situacích

•• V předvánočním čase si děti ZŠ a MŠ společně zazpívaly koledy
•• Děti z MŠ začaly v lednu jezdit do solné jeskyně v Havířově, jeskyni navštíví celkem pětkrát
•• V lednu jsme opět začali s nácvikem divadelních představení v anglickém jazyce, se kterými se děti předvedou na oslavách Dne
matek a také se v květnu zúčastníme divadelního festivalu, který pořádá ZŠ Řepiště

•• Uskutečnilo se 5 projektových dnů našeho
celoročního projektu „Vše o jídle“, v rámci
projektových dnů jsme si s dětmi vyrobili
ovocné a zeleninové saláty, v mateřské škole
děti pekly perníčky, tvořili jsme postavičky
z různých druhů jídel

Za ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. Lucie Michálková

•• Na listopadovém projektovém dni jsme od
rodičů dostali jako překvapení 8 djembe bubnů a mnoho dalších rytmických nástrojů, nástroje využíváme v hudební výchově, ale také
při nácviku a procvičování čtení v 1.- 3. ročníku, rodičům za krásné překvapení děkujeme

Maškarní karneval
s Hopsalínem
Zveme všechny děti na Maškarní karneval
s Hopsalínem, který se koná dne 17.února 2020
v 16.00 hod. v sále restaurace Husarůvka.

•• V prosinci se uskutečnily vánoční tvořivé dílny, kterých se zúčastnili i rodiče našich dětí
– vyráběli jsme drátkované vánoční ozdoby,
vánoční přáníčka a vánoční svícny (děkujeme
paní Daniele Chobotové za dodání materiálu na výrobu svíčníků pro všechny děti)
•• Děti v MŠ navštívili myslivci a povídali si s dětmi o životě lesních zvířat a o práci myslivců
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ

Klub důchodců v Soběšovicích
ÚNOR 2020

• 5. 2. 2020 ve středu od 15 hod. setkání členů v DPS
• 26. 2. 2020 ve středu od 15 hod., výbor v DPS

Sbor dobrovolných hasičů Soběšovice informuje
Hasičský ples

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina
PARADOX. Během večera se můžete těšit na skvělou zábavu a půlnoc opět vyvrcholí bohatou
tombolou.

Sbor SDH Soběšovice opět po roce pořádá Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 15. února
2019 od 19 hodin v sále na Nové Husarůvce.

Farnost Domaslavice informuje
Farní ples
K tanci hraje skupina La Fiesta Band.
Bližší informace na tel. č. 776 257 648.

se uskuteční v sobotu dne 22. února 2020
od 19,00 hod. v sále Nové Husarůvky.

Myslivecký spolek HRÁZ informuje
Myslivecký ples

Rezervace vstupenek na tel.č.: 603 428 987.

se uskuteční v sobotu 8. února 2020 od 19 hod.
v sále Nové Husarůvky. Skvělá zábava, velká
tombola a výborné myslivecké speciality.

Na všechny se těší Myslivci ze Soběšovic.
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INFORMAČNÍ OKÉNKO KLUBU SOBÍŠEK
krabic na výrobu kulis (krabice od nábytku
vítány). Krabice můžete nosit do března do
Domu farní rodiny v době konání Sobíškohrátek
nebo nás kontaktovat na tel. č. 776 006 477.

Ve čtvrtek 9. ledna
jsme zahájili II. Běh
Sobíškohrátek, které
se konají od 16:00 hod
téměř každý čtvrtek.
Více info a program na
www.klubsobisek.cz.
Zároveň probíhá nácvik divadelní hry našimi
malými herci.
Chtěli bychom požádat vás, naše sousedy,
o pomoc při sběru větších kartonových

Vyhodnocení celoroční soutěže roku 2019
„Sbírání žetonků“ proběhne na karnevalu
s Hopsalínem v Obecním sále. Děti budou
mít příležitost směnit zaslouženě nasbírané
žetony za věcné ceny. Sobíškovy žetonky
s sebou!

Bazárek dětského oblečení,
hraček a potřeb pro děti
Výdej zboží:
So 29.2.2020

se uskuteční dne 29. února 2020 v Domě
farní rodiny v Soběšovicích pro sezónu jaro/
léto. Přijímáme max. 60 ks, a to takto :
Příjem zboží:
Pá 28.2.2020

15,00 hod. – 18,00 hod.

Prodej zboží:
So 29.2.2020

9,00 hod. – 17,00 hod.

17,30 hod. – 18,30 hod.

Zájemci o prodej se registrují přes online
formulář. Odkaz na formulář a více informací najdete na www.klubsobisek.cz. V případě
dotazů nás kontaktujte na tel. č. 733 280 080,
nebo pište na info@klubsobisek.cz

Retro párty
Klub Sobíšek srdečně zve na Retro párty,
které se koná dne 14. března 2020 od 19,00 hod. v resortu Maják.
Během večera se můžete těšit na skvělou zábavu – kvíz, ocenění NEJ outfitu, tombola.
Vstupné 300,- Kč s večeří.
Informace o prodeji vstupenek na www.klubsobisek.cz
nebo tel.č.: 776 006 477.
Výtěžek bude věnován ZŠ a MŠ Soběšovice.
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