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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Na XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
které se konalo dne 8. června 2022
se mimo jiné projednalo a schválilo

neschválilo

• Účetní závěrka obce Soběšovice k 31.12. 2021
• Závěrečný účet obce Soběšovice za rok 2021

• Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí
• Návrh vzájemného vypořádání pozemků
• Žádost o odprodej části obecních pozemků

vydalo
• Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• Obecně závaznou vyhlášku Obce Soběšovice, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci
Soběšovice
• Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce.

vzalo na vědomí
• Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
– Závěrečný účet za rok 2021
• Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Ordinace MUDr. Petra Karpety informuje
Od 27.6.2022 do 8.7.2022 má MUDr. Karpeta dovolenou.
V ordinaci na Lučině je přítomná pouze zdravotní sestra.

COAL OPEN – letní festival 2022

Letos proběhne ve dnech 22.7. - 23.7.2022 letní festival, se kterým je spojená výjimka
z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu. V tomto případě je doba nočního klidu jen v době od 02,00 hod. – 06,00 hod.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsících červenci a srpnu
Jan Ponča
Petr Dorda
Alena Křístková

Hana Bařinová
Fryderyk Zniszczol
Růžena Hrabcová
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Anna Paláková
Zdenka Kubická
Anna Lapišová
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Obecní úřad informuje
Provoz úřadu v průběhu letních prázdnin
• 15.8.2022 – 19.8.2022 – Obecní úřad zcela uzavřen
• 22.8.2022 – 26.8.2022 – možnost úhrady plateb hotově v pokladně, ale nebudou
ověřovány podpisy a listiny, nebudou prováděny služby z Czech pointu a přihlašování
k trvalému pobytu.

Zastavovací studie „DUKLA“
chodcům, obyvatelům přilehlých domů, s nimiž tvoří jednotný a nedělitelný celek. Uliční
a stavební čára v obytné ulici splývají v jedno.
Automobilová doprava je zklidněná urbanisticko-architektonickými prvky a vlastními
hmotami domů a není oddělena žádnými prostředky od prostoru pro chodce.

Zastavovací studie na využití pozemku parc. č.
175/2 v k.ú. Dolní Soběšovice – „Dukla“ byla
zpracována se záměrem výstavby bydlení pro
mladé a seniory. Území bylo rozděleno podle
svažitosti a dopravní obslužnosti do tří zón,
a to terasová zástavba, individuální rodinné
domy a samostatně stojící objekt občanské
vybavenosti.

Bytové domy v terasové zástavbě jsou obsluhovány vždy ze severu, jih je ponechán terasám v 1.NP a soukromým zahradám jednotek
v 1.PP. Do nižšího podlaží umísťujeme větší
byty, které mají možnost zahrady.

Terasová zástavba
Bytové domy v terasové zástavbě jsou obsluhovány vždy ze severu, vzniká obytná ulice
ohraničená domy na jedné straně a garáží
nebo zídkou na straně druhé. Výškový rozdíl
mezi obytnou ulicí a vyvýšenou zahradou poskytuje soukromí obyvatel na obou stranách.

Terasové domy mají dvě podlaží, z obytné ulice ulice se nastupuje do 1.NP. Po schodech dolů
jsou pak přístupné vždy další dvě jednotky.
Tento půdorys je pouze ilustrací toho, jak se
dají navržené objemy využít.

Obytná ulice je zklidněný poloveřejný prostor
sloužící rezidentům. Prostor sloužící hlavně
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Objekt občanské vybavenosti
Třetí samostatnou jednotkou je samostatně
stojící objekt občanské vybavenosti umístěný
v sevření dvou obslužných cest a hlavní komunikace - funkce například kavárna s pekárnou.

V situaci lze umístit i větší či menší byty nebo
jednotky obou podlaží spojit a vytvořit tak
mezonetové byty.
Rodinné domy
Samostatně stojící rodinné domy při jižní hranici parcely jsou řešeny jako dvoupodlažní, se
samostatným přístupem z jižní komunikace
(popř. z hlavní komunikace při severozápadní
hranici pozemku, viz situace). Studie se blíže
nezabývá architekturou domu, vymezuje pouze její přibližnou hmotu, která by měla být
kompaktní. Dům by dále měl mít co nejmenší
zastavěnou plochu, a to z důvodu prudkého
svahu. Nabízí se založení na pilotech, tak aby
zásah do svahu byl minimální.

Zároveň vyzýváme občany, kteří k tomuto návrhu chtějí vznést nějakou připomínku, či
návrh, aby tak učinili do 31.7.2022. Své návrhy, nebo připomínky můžete odevzdat na
Obecní úřad Soběšovice.
Úplnou zastavovací studii si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.
sobesovice.cz v sekci Obec.

Volby do zastupitelstva obce a volby
do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do zastupitelstva obce se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.
Termín těchto voleb je spojen s prvním kolem voleb do třetiny Senátu Parlamentu České
republiky.
30. září a 1. října 2022 se bude konat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky
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ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Co všechno se událo
v naší ZŠ a MŠ Soběšovice v uplynulém školním roce
V březnu 2022 nás navštívil pan Holba se svým
vodícím psem Almou. Pan Holba děti seznámil se
schopnostmi vodících psů. Názorně dětem předvedl, v jakých situacích vodící pes nevidomým
lidem může pomoci.

Všem dětem již začaly dlouho očekávané prázdniny a my se ještě vrátíme k uplynulému školnímu
roku.
Během celého roku probíhal celoškolní projekt
s názvem Emoce v umění. Věnovali jsme se různým druhům výtvarného umění, různým hudebním žánrům, filmovému umění a literatuře. Dva
projektové dny proběhly ve spolupráci s místní
knihovnou, s paní knihovnicí Adélou Klaczakovou. Povídali jsme si o kladných i záporných emocích a o tom, jak s nimi pracovat. Ukazovali jsme
si, jakým způsobem ztvárňují emoce umělci různými výrazovými prostředky – hudbou, pohybem, zachycením na plátno, v knihách, v poesii…

V květnu 2022 se konal zápis do 1. ročníku naší
základní školy. Zapsáno bylo 9 dětí.
1. června 2022 jsme oslavili Den dětí výletem žáků
ZŠ do zábavního areálu Skalka v Ostravě. Děti si
užily všech atrakcí - skákacích hradů, vodního
světa, rýžování zlata, jump parku, autíček a horské
dráhy, v Minizoo si mohly nakrmit některá zvířata a také si od chovatele zvířat vyslechly zajímavosti o zvířatech žijících u nás i v jiných zemích.

V měsících listopadu a prosinci 2021 probíhal
plavecký výcvik pro předškoláky z MŠ a pro všechny žáky ZŠ.

V měsících květnu a červnu docházely děti z naší
školní družiny do místní knihovny, kde společně
hrály deskové hry.

V říjnu jsme navštívili ekocentrum Hubert na Hukvaldech. Pod vedením lektorů tam probíhal
vzdělávací projekt Stromobádání. V parku se žáci
učili poznávat stromy a keře, v ekocentru dělali
pokusy s přírodninami a zkoumali listy pod mikroskopem.

V rámci environmentální výchovy se žáci v červnu zúčastnili projektu Tonda Obal na cestách, ve
kterém si opakovali vědomosti o třídění odpadu
a o jeho recyklaci. Během roku se také uskutečnilo několik vycházek do okolí školy, při kterých
jsme pozorovali změny v přírodě v různých ročních obdobích.

V listopadu jsme se věnovali dramatické výchově
v Dramadílnách, které pro nás připravila organizace Theater Ludem z Ostravy.

V tomto školním roce zhlédly děti dvě divadelní
představení a zúčastnily se také vzdělávacího
programu o řešení krizových situací, který pro ně
připravily lektorky České Policie.

V předvánočním čase si žáci ZŠ společně s dětmi
z MŠ zazpívali koledy na vánoční besídce a děti
si užily vánoční tvoření na prosincovém projektovém dni.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich práci v tomto školním roce,
obecnímu úřadu i rodičům za dobrou spolupráci
a všem dětem přeji mnoho krásných prázdninových zážitků, o kterých si budeme povídat v následujícím školním roce.

Ve spolupráci s Kulturní komisí obce Soběšovice
a s rodiči žáků se uskutečnila podzimní Drakiáda
a oslava Dne matek. Děti základní školy obohatily svým programem i obecní akce Vítání občánků
a Setkání seniorů.

Lucie Michálková – ředitelka školy
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE
Vítání občánků
přihlášených se tato akce přesouvá na říjen
tohoto roku.
Za KaS komisi, Irena Voznicová

Dne 11. června 2022 se mělo konat na Obecním úřadě v Soběšovicích slavnostní vítání
nově narozených dětí. Pro nízkou účast

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Myslivci informují
„MYSLIVECKÝ GULÁŠ a pivo od „Koníčka“ opět na terase před „Sokolovnou“ na
fotbalovém hřišti v Soběšovicích.
Kdy: v neděli 31. července 2022 od 16:00 hod.
Na příjemné posezení s kamarády Vás zvou myslivci ze Soběšovic.

Informační okénko Klubu Sobíšek
tační podpoře, díky čemuž jsme
mohli zakoupit velkokapacitní stan.
Cílem projektu bylo vytvořit další
místo pro setkávání komunity, dětí
a pro pořádání akcí v obci Soběšovi-

Na základě dotační výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené
v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byl náš projekt vybrán k do-
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výstavba je plánovaná. Nadále
můžeme rozvíjet naši činnost,
nabízet další možnosti volnočasových aktivit a vytvořit zázemí
pro tábory. Z nově vzniklého prostoru budou
těžit celé rodiny – rodiče i děti a také senioři,
případně další spolky v obci, které po domluvě
využijí těchto prostor pro své aktivity.

ce. Pro naše aktivity využíváme
převážně Dům farní rodiny,
avšak při aktivitách s dětmi, zejména pohybovými, je tento
prostor dostačující maximálně pro 15 dětí. Pořízením velkokapacitního stanu částečně nahradíme chybějící místo pro naše aktivity do
doby otevření spolkového domu na hřišti, jehož

Místní akční skupina Pobeskydí z. s. podpořila projekt „Mobilní zázemí Klubu Sobíšek“
reg. č. 21/006/19210/780/068/001806

SDH Soběšovice informuje
Přijďte pobavit nejen své děti, ale i sebe!
Zveme děti i dospělé v sobotu 3. září od 10 hodin na
hřiště v Soběšovicích! Celodenní vstupné 100 Kč pro
děti do 18 let (dospělí zdarma).
Co na vás čeká: zábavné soutěže pro děti, ukázky z činnosti IZS, skákací hrad, malování na obličej atd., příjemné posezení, občerstvení!
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Inzerce

Nabízím
•
•

Nabízím

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

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

•

zemní a výkopové práce - Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m
půjčovna, 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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