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Zpravodaj obce Soběšovice

Úvodní slovo
Upozorňujeme zejména řidiče, že na příjezdových komunikacích k vodní nádrži jsou umístěny dopravní značky „Obytná zóna“, které
mimo jiné zakazují stání mimo vyhrazená parkoviště a omezují rychlost na 20 km/h.

Vážení spoluobčané, chataři,
chalupáři a návštěvníci obce,
opět je tady čas prázdnin, dovolených, výletů,
grilování a jiných letních aktivit.
Naše obec je stále vyhledávanou lokalitou, kde
lze strávit volný čas, což sebou přináší zvýšený
počet letních návštěvníků.

Kolem břehu vodní nádrže jsou umístěny značky, které vymezují stanování, rozdělávání
ohňů, koupání psů a jejich volný pohyb.

I v letošní sezóně bude v obci Soběšovice zajišťovat bezpečnost kromě Policie ČR, také
Městská policie Havířov, která bude řešit přestupky vyplývající z platných právních předpisů, ale i porušování Obecně závazných vyhlášek Obce Soběšovice.

Majitelům psů vyplývá ze zákona tedy povinnost, po svém psovi uklízet exkrementy a další nečistoty, dále pak vodit psa na veřejném
prostranství (mimo vyznačené úseky kolem
Žermanické přehrady) na vodítku, nebo s nasazeným náhubkem.

Současně bude dohlížet také na dodržování
rychlosti jízdy.

Přejeme Vám všem krásnou dovolenou a mnoho nových zážitků !
Přeje vedení a zaměstnanci obce

Informace
ke svozu odpadů

Na IV. zasedání
Zastupitelstva
obce Soběšovice

Svoz domovních odpadů s intervalem svozu 1x
týdně byl zahájen od 17. června a to v oblasti od
hlavní komunikace do Dolních Domaslavic směrem k přehradě.

které se konalo dne 12. června 2019
se mimo jiné projednalo a schválilo:
• Účetní závěrku obce Soběšovice
k 31.12. 2018

Připomínáme, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny si svoz odpadů, které
vznikají z jejich činností, zajistit na vlastní náklady. Nejsou oprávněny systém obce využívat a to
pod hrozbou sankce až 20 000 Kč.

• Závěrečný účet obce Soběšovice za rok
2018
se mimo jiné projednalo a neschválilo:
• Žádost o odkup pozemku parc. č. 310/2
v k.ú. Horní Soběšovice
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„O KERAMICKOU POPELNICI“
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně prestižní
ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak
udělovány ceny „O keramické sluchátko“
a „Elektrooskar“.
Ocenění obcím předali 30. května 2019 na slavnostním ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci
Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.
Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, ve
které letos uspěla i naše obec a obdrželi jsme
toto ocenění jako nejlepší obec okresu Frýdek-Místek. Cena se uděluje za výrazné zlepšení
odpadového hospodářství. Celkově patří naší
obci 13 místo z 234 obcí Moravskoslezského
kraje v kategorii do 2500 obyvatel.
Všem občanům, kteří třídí odpad,
tímto patří velké poděkování!

Obecní úřad informuje:
tel. č. 558 404 550, nebo emailem na adrese:
obec@sobesovice.cz. Tuto službu budeme
následně reklamovat u České pošty. Děkujeme.

• Z důvodu dovolené nebudou ověřovány podpisy a listiny, nebudou prováděny služby
z Czech pointu a přihlašování k trvalému pobytu, a to ve dnech od 8. 7. 2019 - 19. 7. 2019.
• Upozorňujeme občany a chataře, že dne
30.6.2019 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.
• Žádáme občany, kteří dostávají pozdě, nebo
vůbec výtisky obecního zpravodaje, aby se
přihlásili na obecní úřad, a to telefonicky na

Výzva občanům
Obecní úřad Soběšovice žádá zájemce
z řad občanů o roznos výtisků Zpravodaje
obce, aby se přihlásili na Obecní úřad. Počet výtisků – 350 ks, 1x měsíčně, odměna:
600,- Kč/měsíc.
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Kominické služby

Omezení provozu
v rámci opravy centra
obce Soběšovice
a rekonstrukce
veřejného osvětlení

v naší obci budou zajišťovány ve dnech
10. a 11. července 2019 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.

Dle probíhajících jednání budou od konce
června probíhat stavební práce v rámci Úpravy
centra obce Soběšovice. Předpokládaný termín zahájení stavby byl plánován na 24. června 2019 a její ukončení na 10. října 2019.

Myslivecký guláš
Myslivecký guláš a pivo od „Koníčka“ letos již
v sobotu 27. července 2019 od 16:00 hod. Za
každého počasí se na Vás těšíme na terase před
„Sokolovnou“ na fotbalovém hřišti v Soběšovicích. Na výborný guláš Vás všechny zvou myslivci ze Soběšovic.

Ve stejném časovém období budou probíhat
práce na rekonstrukci veřejného osvětlení.
V průběhu staveb je možné omezení provozu, sledujte dopravní značení.

Havířovský Zlatý kahanec
36. ročník Havířovského
Zlatého kahance a evropský šampionát IRRC pořádá z.s. Prosport-cz, a to ve
dnech 13.- 14.7.2019. S touto akcí je spojena i změna
trasy Soběšovice-Havířov
a Soběšovice – Těrlicko.
Z místní komunikace přes
Pitrov na Těrlicko bude
v době konání jednosměrná komunikace se směrem
jízdy Těrlicko-Soběšovice.
Přikládáme mapu dopravního řešení.
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Klub důchodců
v Soběšovicích

Den s hasiči
Sbor SDH Soběšovice vás srdečně zve na Den
s hasiči, který se bude konat v sobotu 24. 8. 2019
od 09:00 hodin na hřišti u Sokolovny. Těšit se
můžete na hry a soutěže pro děti, skákací hrady,
kopec pěny, hasičkou techniku, hodně pití
a dobrého jídla a spoustu dalších překvapení
a zábavy.

červenec a srpen 2019
• 3. 7. 2019 ve středu, od 15 hod.,
setkání členů v DPS
• 31. 7. 2019 ve středu, od 15 hod.,
výbor v DPS
• 7. 8. 2019 ve středu, od 15 hod.,
setkání členů v DPS

Kulturní komise informuje

• 28. 8. 2019 ve středu, od 15 hod.,
výbor v DPS

Po prázdninách se děti mohou těšit na drakiádu,
kterou připravujeme se základní a mateřskou
školou.

Zahrádkáři informují

V říjnu nás čeká tradiční oslava Mezinárodního
dne seniorů. Na pátek 4.10. máme v sále Nové
Husarůvky připravenou hudební produkci, vystoupení dětí a bohaté občerstvení.

• Pokračujeme ve zveřejňování květinových
výzdob, které přispívají ke zkrášlení naší
obce : H. Oborná, A. Nytrová, Pavlok P.aP.
Pitrov, Marková J., Pavloková F., Foberová
Z., MUDr. Kerzlová, p. Rozbrojová, p. Káňová, p. Strýčková, p. Kubáňová H., manželé
Tomanovi, Pavlokovi P. a J., Vítovi, Foukalovi
E. a M., Pavlokovi J. a J.,Hrabcovi J. a M.,
Hrabcovi E. a S., Pavlíkovi, Slaninovi, Červenkovi, Rackovi, Hovancovi, Kühnelovi,
Halatovi, Kubečkovi, Santariusovi, Tomančákovi, Voznicovi a DPS Soběšovice

Ve spolupráci s obecním úřadem uskutečníme
ve dnech 19. a 20.10. zájezd na Jižní Moravu do
Čejkovic. Doprava je zajištěna. Účastníci si hradí
ubytování, degustaci vína, případně exkurze do
výrobny čajů a prohlídku zámku. Podrobné informace k zájezdu, program a způsob objednání bude zveřejněn ve zpravodaji na září. Přeji
krásné a pohodové léto.
Za KaSK Irena Voznicová

• Vinobraní bude tradičně na Nové Husarůvce v sobotu 21. září 2019

Gratulujeme našim
jubilantům v měsíci
červenci a srpnu
Vaverková Libuše

Recmanová Helena

Kollárová Petronela

Kubická Zdenka

Vyoralová Anna

Vyoral Jaromír

• Připravujeme jednodenní zájezd v pátek
4. října 2019 na jižní Moravu. Trasa Luhačovice – Uherské Hradiště zahradnictví TONJA
– Polešovice, exkurze do vinohradu – vinný
sklípek. Bližší informace ve vývěsní skříňce
zahrádkářů. Přihlášky zájemců u Karolínky
Nytrové.

Bakaráč Ján
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Co všechno se událo v naší ZŠ a MŠ
Soběšovice v uplynulém školním roce
Mateřskou školu navštěvovalo letos 24 žáků.
V naší malotřídní základní škole byli v 1. třídě
vyučováni žáci 1.,3.a 4. ročníku (15 žáků) a ve
2. třídě žáci 2. a 5. ročníku (17 žáků). Z tohoto
počtu prospělo s vyznamenáním 25 žáků.
Během celého roku se žáci věnovali nejrůznějším činnostem. Letošní celoroční celoškolní
projekt se nazýval „Voda“. Věnovali jsme se
vodní živočišné i rostlinné říši, zkoumali jsme
tři skupenství vody, povídali jsme si o tom, jak
se voda dostane do našich domovů, k čemu
slouží vodojem, o tom, jak lidé s vodou mnohdy nešetrně zachází. V rámci projektu jsme
navštívili environmentální centrum v Třanovicích a čističku odpadních vod v Soběšovicích.
Jeden projektový den proběhl ve spolupráci
s Obecní knihovnou Soběšovice a na jednom
projektovém dni pracovali se svými budoucími spolužáky i naši předškoláci z mateřské
školy. Stejnému tématu se věnovala i naše
podzimní výstava dětských výtvarných prací.
Svá výtvarná díla vystavovaly děti v tělocvičně. Pro návštěvníky vernisáže si děti MŠ a ZŠ
připravili krásné vystoupení a ve školní jídelně
jsme společně s dětmi a s rodiči přichystali pro
všechny návštěvníky občerstvení.

V měsících říjnu a listopadu 2019 probíhal
plavecký výcvik pro předškoláky z MŠ a pro
všechny žáky ZŠ.
V předvánočním čase si žáci ZŠ společně
s dětmi z MŠ zazpívali koledy na vánoční besídce a rodiče žáků se podíleli na vánočním
tvoření na prosincovém projektovém dni.
Ve spolupráci s Kulturní komisí obce Soběšovice a s rodiči žáků se uskutečnila podzimní
Drakiáda, Mikulášská nadílka, Maškarní karneval, oslava Dne matek. Děti základní školy
obohatily svým programem i obecní akce
Vítání občánků a Setkání seniorů.
V květnu 2019 se konal zápis do 1. ročníku.
Zapsáno bylo 8 dětí.
16. května 2019 reprezentovali školu žáci
2.-5. ročníku se dvěma anglickými scénkami
Snow White and Seven Dwarfs a Frog Family
na přehlídce dětské divadelní tvorby, která
se konala v ZŠ a MŠ Řepiště. Někteří žáci
1.-5 ročníku měli také možnost procvičit si
užívání anglického jazyka na 14 hodinách
konverzace s rodilým mluvčím.
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Přírodovědné soutěže Lučinský kapřík se
17.5.2019 zúčastnilo tříčlenné družstvo našich
žáků a i přes nepříznivé počasí si užili krásné
dopoledne s dětmi z okolních škol.
Během školního roku zhlédly děti dvě divadelní představení, vzdělávací program o rizicích
při používání internetu a navštívil nás také
ilustrátor dětských knih Adolf Dudek, který
dětem vyprávěl o tom, jak vznikají knihy.
V dubnu si děti z mateřské školy připravily
Velikonoční muzikál pro žáky ZŠ.

byl zpestřen bubnováním na djembe bubny
a dalšími rytmickými činnostmi. Společně
s dětmi se letos zúčastnily našeho pobytu
dvě maminky našich žáků – paní Hrabcová
a Majerová. Tímto bych jim chtěla poděkovat
za pomoc při všech činnostech na ozdravném
pobytu.

Děti z mateřské školy absolvovaly na konci
školního roku dva výlety – do ZOO v Ostravě
a do Hasičské stanice v Karviné.
Ve dnech 3.-5. června 2019 se uskutečnil pro
žáky základní školy ozdravný třídenní pobyt
na Ostravici na chatě Liptov. Aktivity byly
věnovány především pobytu na čerstvém
vzduchu, udělali jsme si výlet na Grúň a do
blízkého okolí chaty, tvořili jsme z přírodních
materiálů prostorové objekty a na závěr jsme
navštívili Obecnou školu v Kozlovicích. Pobyt

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

Klub Sobíšek spojí rodiny v obci a dětem
nabídne možnosti trávení volného času
alespoň jednou za rok domluvili a uspořádali
nám na společném hřišti dětský den. Školka
hned vedle pořádala také zábavné akce pro
děti. I firma, ve které rodiče pracovali, čas od
času pozvala rodiny na společné posezení za
doprovodu her pro děti. Dětství jsem tedy
měla plné zážitků, ať už organizovaných
a společných, tak spontánních o samotě.

Když jsem byla malá, ráda
jsem trávila víkendy a prázdniny u babičky na vesnici.
Chodila jsem se koupat do
řeky, přecházela splav tam
a zpátky, lozila po stromech, skrýš jsem měla ve
staré vrbě, sbírala jsem luční kvítí, procházela
se lesem. Kouzelné byly táborákové večery, při
kterých jsme hrávali na schovku, vybíjenou,
vyvolávanou, fotbal…

„Nechám tady Sárince mobil, kdyby se náhodou
nudila,“ řekla nedávno moje máma u ní na zahradě, kde jsem byla s mou pětiletou dcerou.
Na té zahradě, na které jsem u babičky jako

Jinak jsme bydleli na sídlišti, ale ani tam jsem
naštěstí nestrádala. Rodiče v našem bloku se
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dítě zažila tolik dobrodružství. Paradoxní! Proč
by se dnes děti měly nudit? Naše myšlení se
zdigitalizovalo zároveň s dobou. Nemá smysl
proti tomu bojovat a striktně to zakazovat,
ale není zdravé tomu ani podléhat a nechat
se vtáhnout. Myslím, že vhodnou cestou je
dětem neustále nabízet možnosti trávení
volného času.
Proto jsem s nadšením pomohla v naší obci
založit Klub Sobíšek. S ním jsme v březnu
přivítali jaro upálením Morany, v květnu jsme
po stopách medvěda vystoupali na Prašivou
a v červnu se rozloučili se školním rokem
Sobíškovými slavnostmi. Přes léto možná jen
tak přátelsky posedíme u táboráku, na podzim
budou děti hledat Sobíškův poklad, projdou
se s lampiony, na počátku zimy si vytvoří vánoční ozdoby. Plánů však máme daleko více.

aby znaly „tetu a strejdu odvedle“, aby se jako
dospělí rádi vraceli do naší obce, ideálně zde
založili rodiny. Vždyť jsou naše budoucnost!
Děkuji jménem Klubu Sobíšek za podporu
a pochopení všem našim fanouškům, členům,
sponzorům a dalším partnerům. Doufám, že
nám spolupráce, elán i nápady vydrží dlouhá
léta a kdoví, třeba jednou Klub Sobíšek povedou naše děti, vnuci…
Dagmar Sláčalová

Klub Sobíšek v číslech
Den vzniku: 5. března 2019
Počet členů: 17 dospělých, 32 dětí
(v obci Soběšovice bydlí 117 dětí)
Počet partnerů, sponzorů: 25
Počet uskutečněných akcí (k 30. 6.): 3
Počet plánovaných akcí do konce roku: 4
Soutěže: * O logo Klubu Sobíšek, které se
zúčastnilo 20 dětí

Klub Sobíšek chce dětem nabídnout smysluplné trávení volného času – nejen jednorázovými akcemi, ale i zájmovými kroužky,
akcemi ve spolupráci s místní školou, a také
s dalšími spolky – hasiči, myslivci, důchodci…
Pevně doufáme, že se nám to společně podaří.
Všechno, co děláme, chceme cílit na radost
dětí, rozvíjení dobrých sousedských vztahů
a propojování lidí a komunit. A to proto, aby
i naše děti vzpomínaly na dětství v přírodě,

* Sbírání žetonků, která stále probíhá a zatím se jí zúčastnilo cca 35 dětí
Podpořte naše nadšení zasláním daru na
transparentní účet číslo 2801597715/2010.
Děkujeme!
Více na www.klubsobisek.cz
8

www.sobesovice.cz

Za medvědem na Prašivou
raději než žrát se nudou
rády plnily. Posledním úkolem před dosažení
vrcholu bylo stavění domečků pro zvířátka
z klacků, listí, trávy, kamenů, prostě co les dal.

V sobotu 18. 5. 2019 se konala druhá akce
Klubu Sobíšek „Po stopách medvěda na Prašivou“. Trasa na vrcholek Prašivé vedla po asfaltu
z Vyšních Lhot tak, aby se k nám mohli připojit
i rodiče s kočárky.

Takto hravě děti zvládly 3km dlouhou trasu
a došly k chatě na Prašivé za slíbeným medvědem. Zde na všechny čekala zasloužená
odměna. Pro děti velká pochvala, 2. Sobíškův
žeton a mlsek. Pro nás rodiče chlazený ne/
alko mok a něco málo k zakousnutí dle denní
nabídky chaty. Velké DĚKUJI patří všem, kteří
se připojili. Bylo nás 53!!!

Počasí bylo jak na objednávku, takže sluníčko,
modrá obloha, teplo. Děti s rodiči se tedy nejen
kochali krásnou jarní přírodou, ale také sledovali cestu a hledali medvědí nebo lidské stopy.
Ty nám značily správný směr a hlavně na nich
byly napsané naučné úkoly, které všechny děti
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