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Zpravodaj obce Soběšovice

Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku 2021 Vám všem přeji mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v osobním
i pracovním životě.
To vše potřebujeme všichni pro splnění svých přání a předsevzetí.
Stručné ohlédnutí za rokem 2020:
1. Rekonstrukce veřejného osvětlení - výměna svítidel – na území obce je hotová. Chybí
realizovat rozšíření VO do nových částí obce, ( stále se vyřizuje územní souhlas na
st. úřadu), ukončení realizace do 6/2021
2. Obci byla poskytnuta dotace na zvýšení efektivity sběru odpadů. Za tyto prostředky
pořídíme:
• 320 ks 240 l popelnice na BRKo pro občany i chataře v dopravní dostupnosti svozové
firmy
• 11 ks kontejnerů 1 100 l na sklo, 9 ks vrátíme svozové firmě, za které platíme pronájem,
navýšení počtu celkem o 2 ks
• 24 ks kontejnerů 1 100 l na plast, 19 ks vrátíme svozové firmě, za které platíme pronájem, navýšení počtu celkem o 5 ks
• 11 ks kontejnerů 1 100 l na papír, 6 ks vrátíme svozové firmě, za které platíme pronájem, navýšení počtu celkem o 5 ks
• 1 ks štěpkovač dřevní hmoty
• Tímto jen za pronájem ušetříme ročně cca 47 000 Kč/rok.
3. Sokolovna – spolkový dům
Podána žádost o stavební povolení.
4. Cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Jako strategický záměr Mikroregionu ŽaT přehrady, podáno k projednání do Meziresortní komise pro financování z prostředků Ministerstva financí ČR, předpoklad
realizace r. 2022.
5. Rekonstrukci místních komunikací od p. Obluka (č.p. 167), kolem p. Musialka po
p. Voznicu (č.p. 210). Zahájeny práce na projektové dokumentaci pro stavební řízení.
6. Podána žádosti o dotaci na financování stavby „Multifunkčního hřiště“ u ZŠ
7. Podána žádosti o dotaci na financování stavby „Oprava místních komunikací“
8. Probíhá projednávání Změny č. 2 územního plánu obce Soběšovice
9. Zhotovena projektová dokumentace na opravu zpevněných ploch v areálu hřbitova
O průběhu výše uvedených i všech dalších akcích, které budou připravovány, Vás budeme
informovat.
Touto cestou chci poděkovat místostarostovi, všem zaměstnancům obecního úřadu,
členům rady obce, zastupitelům, členům výborů a komisí, za jejich odvedenou práci
pro obec Soběšovice.
Voznica Petr – starosta obce
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Obec Soběšovice PODĚKOVÁNÍ
Jménem Obce Soběšovice chci touto cestou poděkovat členům výjezdové jednotky SDH
Soběšovice za aktivní přístup při plnění mimořádných úkolů na území obce Soběšovice
v rámci prevence proti onemocnění COVID-19 v průběhu roku 2020, stejně jako všem,
kteří se dobrovolně podíleli na zajištění materiálu a šití ochranných roušek pro potřebné.
Voznica Petr – starosta obce

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Na IX. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaném dne 9. 12 2020 zastupitelstvo obce mimo jiné
projednalo a schválilo:
• Žádost o příspěvek Charity Český Těšín
• Smlouvu o úvěru
• Střednědobý výhled rozpočtu
• Rozpočet obce na rok 2021
• Podání žádostí o dotace z výzvy MMR ČR
• Termíny Rady obce Soběšovice a Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2021

projednalo a vydalo:
• OZV č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
nepřijalo rozhodnutí ve věci:
• vydání Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2020 o regulaci hlučných činností
a nočním klidu.

Kalednáře obce pro rok 2021
Kalendáře obce Soběšovice pro rok 2021 jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě, a to pro
občany s trvalým pobytem v obci.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci lednu 2021
Durčoková Štěpánka
Bobek Jozef
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Sazba poplatku za odpady pro rok 2021:
•• 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 :
poplatek do 1.000,- Kč – splatnost do 31. 3. 2021
poplatek nad 1.000,- Kč – splatnost možný ve dvou stejných splátkách,
vždy do 31. 3. 2021 a do 30. 6. 2021
Poplatky můžete uhradit tak, jako v loňském roce, a to :
•• Občané hradící poplatky bankovním převodem, aby opět uhradili na variabilní symbol,
který jim byl přidělen. Můžete si o tento variabilní symbol rovněž zavolat na sekretariát Obecního úřadu, tel. č. 558 404 550.
Žádáme poplatníky hradící bankovním převodem, aby poplatek uhradili zvlášť na každého poplatníka, pod jeho variabilním symbolem.
•• Občané, kteří hradí poplatky na sekretariátě Obecního úřadu v HOTOVOSTI, mohou
tyto poplatky beze změn uhradit.
Potřebné informace naleznete na internetových stránkách obce www.sobesovice.cz nebo
na Obecním úřadě, tel. č.: 558 404 550, e-mail: obec@sobesovice.cz

Důrazně upozorňujeme občany, aby nesypali žhavý popel do popelnic!

Zimní údržba
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,
ořez větví ze stromů v blízkosti těchto prostor tak, aby
udržované cesty, plochy
a prostory mohly být bez
problémů odklízeny a předešlo se poškození techniky.
V kopcích a u chodníků, kde
hrozí nebezpečí klouzání, je
připraven posypový materiál. Prosíme o jeho využívání
pro tyto účely. Děkujeme za
pochopení.
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Místní knihovna Obce Soběšovice
Vážení čtenáři,

knihovnice Jana Dámková. Rovněž došlo
k malé změně v provozní době knihovny.

dovolujeme si Vás informovat, že naše knihovna končí k 31. prosinci smluvní vztah z Místní
knihovnou Dobrá. Od nového roku budeme
patřit pod novou regionální knihovnu a to pod
Městskou knihovnu ve Frýdku-Místku.

Od ledna 2021 je nová otvírací doba:
pondělí
středa
pátek

Tato změna vyvolala mj. také vyhlášení výběrového řízení na pozici knihovník - knihovnice.
Tuto pozici bude i nadále zastávat staronová

14 – 16 hodin
15 – 17 hodin
14 – 16 hodin
Tomáš Dámek,
místostarosta obce Soběšovice

Oznámení o změně ceny
vodného a stočného
od 1. 1. 2021

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od
1. ledna 2021 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná(vodné)

43,52 Kč/m3 (bez DPH)

47,87 Kč (včetně 10% DPH)

Voda odvedená (stočné)

38,66 Kč/m3 (bez DPH)

42,53 Kč (včetně 10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratel ům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2021 popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
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Kulturní a sportovní komise
INFORMUJE:
Obecní ples - ZRUŠEN
Ples Obce Soběšovice plánovaný na 16. 1. 2021
je z důvodu nepříznivé epidemiologické situace zrušen.
O případném konání v náhradním termínu Vás budeme s předstihem informovat.

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Informační okénko Klubu Sobíšek
Doporučujeme sledovat naše webové stránky,
FB a nástěnku u obecního úřadu, kde se snažíme reagovat pružně dle vládních opatření.

V prosinci se nám díky
velkorysým dárcům, nejen z naší obce, podařilo
spojit síly a darovat žákům naší základní školy
všech 41 knih. Děkujeme
všem, kteří se zapojili
a pomohli nám obohatit školní knihovnu o velmi zajímavé tituly, které si paní ředitelka přála.

Sobíškohrátky plánujeme obnovit ve čtvrtek
14. ledna. Bližší informace rozešleme všem přihlášeným. Vzhledem k tomu, že budeme tvořit
skupiny s menšími počty účastníků, vytvoříme
pár nových míst. Pokud tedy budete chtít své
dítě přihlásit od ledna, kontaktujte nás.

Z epidemiologických důvodů jsme sice nemohli být přítomni při předání, ale věříme, že
děti byly potěšeny. Budeme se dále snažit naší
škole pomáhat a těšíme se na další spolupráci.

Přejeme všem pevné fyzické i psychické zdraví a budeme se těšit na setkání při první možné příležitosti.

Pro zájemce jsme do ulic vyslali Mikuláše,
andílky a hodného čerta, čímž jsme se snažili
alespoň trochu vynahradit zrušeného Mikuláše v sále. Ohlasy byly pozitivní, což nás vede
k zamyšlení o možnosti obnovení této tradice
v naší obci a blízkém okolí. Děkujeme všem za
dary, kterými jsme pokryli náklady.
Plán akcí na rok 2021 máme připraven a budeme jej ladit dle aktuálních opatření. V plánu máme 16 akcí pro děti, dospělé i seniory
a doufáme, že jich budeme rušit co nejméně.
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Klub důchodců v Soběšovicích, leden 2021
Uvedené akce se uskuteční, pokud to dovolí aktuální epidemiologická situace. Setkání
členů v DPS se uskuteční za předpokladu, že epidemiologická situace dle systému PES bude
na stupni 2. V případě vyššího stupně, dle systému PES, je setkání zrušeno. Členové budou
o obnoveném setkání informování.
měsíc leden:

13. 01. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod.

		

20. 01. 2021 – setkání členů od 15,00 hod. v DPS

		

27. 01. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod.

Myslivci ze Soběšovic informují:
Vážení přátelé myslivosti,
vzhledem k nekončícím koronavirovým opatřením jsme nuceni zrušit tradiční Myslivecký ples na začátku roku 2021. Jeho příprava je velice náročná a možnost jeho konání
za dnešní situace velmi nepravděpodobná. Věříme, že roční přestávka bude výjimečná
a opět se na Vás budeme těšit v roce 2022.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 SE USKUTEČNÍ
Tříkrálová sbírka, to je tradice, důvěryhodnost a zapojení
mnoha dobrovolníků, které
spojuje jedna věc – pomoc lidem v tíživé životní situaci. Už teď je zřejmé, že
jedenadvacátý ročník Tříkrálové sbírky bude
z důvodů epidemiologické situace jiný než v minulých letech.

účet č. 66008822/0800 s variabilním symbolem 77708002
nebo provést platbu přímo,
pomocí QR kódu. Další možností bude přispět finanční částkou přímo
do pokladniček umístěných na konkrétních
místech.
V případě koledování čelíme další výzvě, a to
sehnat dostatek koledníků, bez kterých se tradiční koledování neobejde. Pokud máte o koledování zájem, kontaktujte koordinátora TKS
– Alinu Humel na tel. čísle 605 205 638 nebo
na e-mail.: alina.humel@ceskytesin.charita.cz.
Ať už sbírka proběhne podle jakéhokoliv scénáře, její poselství zůstane:

O tom, jaký bude mít průběh, se dozvíme na začátku roku 2021.
Charita Český Těšín se připravuje na dva scénáře koledování. První, kdy koledování proběhne za dodržení všech nařízení spojených
s aktuální epidemiologickou situací. Podle
druhého scénáře nebudou moci koledníci do
ulic vyjít a koleda proběhne pouze on-line.

„Sbírka pomůže potřebným lidem, přičemž
každá koruna může tuto pomoc přinést.“

Obě varianty koledování mají jedno společné – neobejdou se bez pomoci dobrovolníků
a štědrosti dárců. Dárci mohou přispět bezhotovostně bankovním převodem na sbírkový

Letošní koledování proběhne od 1. 1.
- 24. 1. 2021
7

Inzerce

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
Číslo a den vydání: 1/2021, 1. 1. 2021. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10291

