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OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Na IX. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaném dne 9. září 2020 zastupitelstvo obce mimo jiné
projednalo a schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 4/2020
• Pozemkové úpravy

projednalo a neschválilo :
• Návrhy na změnu Územního plánu obce
Soběšovice u 5 navrhovatelů
• Vyhlášení záměru na prodej pozemku
parc. č. 175/28 v k.ú. Dolní Soběšovice

projednalo a souhlasilo :
• s realizací stavby cyklostezky a s rozhodnutím, že nositelem projektu v programu „Revitalizace Moravskoslezského
kraje“ za obec Soběšovice bude obec
Lučina

Zastupitelstvo obce Soběšovice nepřijalo
rozhodnutí ve věci návrhu na změnu
Územního plánu obce Soběšovice u 5 navrhovatelů.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROZAŘÍZENÍ A VÝKUP PAPÍRU
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat:
baterie a akumulátory všeho druhu, odpady
ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry,
tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty
a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků,
ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky
postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů,
televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky
atd.

Vážení občané obce Soběšovice,
společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve
spolupráci s Obecním úřadem pro Vás  v souladu s požadavkem Zákona o odpadech
č. 185/01 Sb. a obecně závaznou vyhláškou
organizuje sběr nebezpečného odpadu
a vyřazeného elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude
přistavena v termínu a na těchto stanovištích:
10.10.2020 10,00 - 10,20
	Pitrov - u pana Kubíčka

Dále bude organizován sběr OBJEMNÉHO
ODPADU.  Velkoobjemové kontejnery budou
na výše uvedených stanovištích přistaveny

10,40 - 11,00
křižovatka u pana
Chroboka (býv.Ruml)
11,15 - 12,00
odstavná plocha za
budovou na hřišti

9.10.2020

od 18,00 hod

10.10.2020

do 12,00 hod,

po tomto čase sběru budou IHNED
ODVEZENY
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Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.

uvedených časech na výše uvedených místech pracovníkům pojízdné sběrny !!
Pneumatiky ze zemědělských strojů, nákladních automobilů a vleček odevzdejte
tam, kde jste koupili nové.

Nepatří tam jiné než automobilové pneumatiky !!!, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení, ty odevzdáte osobně ve výše

NEBUDE PROVÁDĚN VÝKUP PAPÍRU.

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb
do zastupitelstev krajů v obci Soběšovice
Starosta obce Soběšovice

káže platným dokladem svou totožnost
a právo volit ve volebním okrsku Soběšovice.
(platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem anebo cestovním průkazem České republiky).
Neprokáže-li volič svou totožnost, státní
občanství České republiky nebo oprávněnost volit ve volebním okrsku, nebude mu
hlasování umožněno.

v souladu s ust. § 27 odst. 1 zákona č.
130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje:
Volby do zastupitelstva kraje
se uskuteční ve dnech:
v pátek 2. října 2020
od 14:00 hodin do 22:00 hodin

3. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

v sobotu 3. října 2020
od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

4. Volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. :  1 Soběšovice (na území obce Soběšovice je zřízen jediný volební okrsek) je volební místnost - zasedací místnost na adrese: Obecní úřad Soběšovice čp. 10
v I. nadzemním podlaží budovy, pro
voliče bydlící v obci Soběšovice.

5. Pokyny předsedy okrskové volební komise
k zachování pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí jsou závazné pro všechny přítomné.

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
v souladu s platnými právními předpisy pro-

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci říjnu 2020
Lehotská Marie

Dvořáková Miroslava

Morčinková Marie

Pichová Božena
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Výzva fotografům
Vážení spoluobčané,
vzhledem k přípravě nového obecního
kalendáře na rok 2021 si Vás dovolujeme
oslovit se žádostí o poskytnutí Vašich fotografií. Může se jednat o fotky ze společen-

ských akcí spolků či klubů, snímky přírody
atd. Důležitá je, co nejlepší kvalita daných
fotografií a souhlas se zveřejněním. Fotografie zasílejte do 16. října na emailovou
adresu : obec@sobesovice.cz

ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Co nás čeká v letošním školním roce v Základní škole
a Mateřské škole Soběšovice?
Žáci naší základní školy a mateřské školy mají za sebou první
měsíc v novém školním roce.
Všichni jsme byli rádi, že jsme se
po dlouhé době zase sešli v plném počtu - do školy nastoupily i děti, které se
před prázdninami vzdělávaly distančně. Letos
navštěvuje mateřskou školu 24 dětí a základní
školu 32 žáků v 1. – 5. ročníku. Žáci všech ročníků ZŠ jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Soběšovice. Co všechno
máme připraveno pro naše žáky v tomto školním roce:

léčivé byliny, které nám mohou
pomoci posilovat naší imunitu.
Naši tradiční listopadovou výstavu přesouváme kvůli nepříznivé
hygienické situaci na jarní měsíce, kdy už snad bude situace lepší. Budeme tak mít více času na
tvorbu našich výtvarných prací
na téma Květiny a léčivé byliny.
V září proběhla ve škole lekce bubnování na
djembe bubny, děti si tak mohly zdokonalit
techniku hry na tyto bubny – v loňském školním
roce jsme dostali od rodičů 8 djembe bubnů,
které využíváme v hodinách hudební výchovy
i v jiných předmětech. Konala se také akce Pozorování noční oblohy, kterou vedl pan Jan
Kondziolka. Starší žáci se svými rodiči se sešli
na louce nedaleko školy a mohli pozorovat
hvězdářským dalekohledem hvězdy a planety.
Dozvěděli se, která souhvězdí jsou viditelná na
obloze v měsíci záři nad naší vesnicí a jak se
hvězdná obloha změní v zimním období. Povídali jsme si o tom, co způsobuje světelný smog
a k čemu slouží vesmírné družice.

Letošní celoroční školní projekt nese název Květiny a léčivé byliny. Každý měsíc proběhne jeden
projektový den, ve kterém budou žáci pracovat
ve čtyřech věkově smíšených skupinách na čtyřech stanovištích – na každém stanovišti budou
plnit jiný úkol. Budeme se zabývat vývojem
rostlin, rozmnožováním, budeme zkoumat stavbu těla různých druhů květin, budeme studovat

V říjnu a listopadu bude probíhat plavecký výcvik pro předškoláky MŠ a všechny žáky ZŠ.
Od října mohou děti navštěvovat výtvarný kroužek pod vedením paní Magdalény Sobkové.
V listopadu pojedou žáci ZŠ na exkurzi do Slezské tvorby v Opavě (výroba vánočních baněk),
v tvořivé dílně si tam děti boudou moci vyzdobit svoji vlastní baňku.
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V dubnu proběhne projekt ke Dni Země. Nebudou chybět ani tradiční akce, pořádané ve spolupráci s rodiči a kulturní komisí, jako jsou:

V naší škole se stále zaměřujeme na výuku anglického jazyka. Žáci se setkávají s angličtinou
denně, a do výuky také začleňujeme prvky dramatické výchovy. Se všemi žáky 2.-5. ročníku
nacvičíme také letos divadelní hru v anglickém
jazyce. Podle situace se děti s touto hru předvedou v květnu na oslavách Dne matek nebo se
předvedou jen svým rodičům ve škole. I letos
budou moci žáci 3.-5. ročníku navštěvovat hodiny konverzace s rodilým mluvčím, který se nám
osvědčil už v minulých letech. Hodiny konverzace organizuje v naší škole jazyková škola Hello.
V rámci ochrany životního prostředí budou po
celý rok žáci sbírat a třídit starý papír. Do sběru
starého papíru se mohou zapojit všichni občané.

Drakiáda, Mikulášská besídka, vánoční tvoření
s rodiči žáků, Maškarní karneval, školní výlet,
návštěvy divadelních představení,  
Budeme se snažit, aby se děti v naší škole cítily
bezpečně a spokojeně. Věříme, že tento školní
rok proběhne klidněji než ten minulý a také letos se těšíme na výbornou spolupráci s rodiči
našich žáků, s kulturní komisí a s Obecním úřadem obce Soběšovice. A hlavně přejeme všem
pevné zdraví.
Lucie Michálková – ředitelka školy

ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, říjen 2020
Klub důchodců Soběšovice při dodržování hygienických nařízení,
pokračuje v následujících aktivitách:

07. 10.
– setkání členů od 15,00 hod v DPS

28. 10.
– výbor v DPS od 15,00 hod

Jachtaři informují
Na Žermanické přehradě proběhl ve dnech
5 - 6.9.2020, 59. ročník závodu Hornická
regata, kde závodili především ti nejmenší.
Sešlo se 13 závodníků lodní třídy Optimist.
Sobotní počasí bylo jachtařům vstřícné
a podařilo se odjet 6 rozjížděk. V závodě
zvítězil závodník místního Yachtclubu Baník
Ostrava Jan Kuřil.

závod série Moravského poháru pro všechny
vypsané lodní třídy. Očekávaná je účast
celkově až 60-ti lodí z Moravskoslezského
a Olomouckého kraje.
Ing. Jan Hejna člen výkonného výboru klubu

Ve dnech 3 - 4.10 bude Yachtclubem Baník Ostrava organizován ještě jeden závod s názvem
Žermanická regata. Jedná se o přesunutý
závod z jezera v Hlučíně, kde začala revitalizace jezera i pobřeží a vstup pro veřejnost je
uzavřen. Žermanická regata bude poslední
5
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Informační okénko Klubu Sobíšek
SOBÍŠKOHRÁTKY

SOBÍŠKOHRÁTKY v letošním
roce zahájíme 1. října a scházet
se budeme opět ve čtvrtky. Rozšiřujeme jejich nabídku:

Více informací k jednotlivým
akcím a případné změny dle epidemiologické situace v ČR najdete na našem webu www.
klubsobisek.cz a naší nástěnce
u Obecního úřadu.   Těšíme se
na viděnou :-)

Od 15:30 do 16:15 budou hrátky
pro nejmenší (do 2 - 3 let s rodiči)
pod vedením Mgr. Pavly
Rudzké.
Poté až do 18:00 budou
následovat hrátky pro děti
od 3 do 10 let s rodiči nebo
bez nich. Ty budou jako
loňský rok pokaždé na jiné
téma, s jinou vedoucí.
Nově zařazujeme aktivity i pro starší děti (přibližně ve věku 10 – 15 let)
pod vedením Dagmar
Sláčalové.
Počet míst omezen! Přihlásit své děti můžete na
prvním setkání a poté
dle obsazenosti.
BAZÁREK dětského oblečení, hraček a doplňků se
uskuteční 10. října, zájemci o prodej se mohou
přihlásit skrz registrační
formulář. Každý kupující
dostane drobnost pro své
ratolesti.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
se plánuje na neděli 1. listopadu (děti účastnící se
Sobíškohrátek budou
mít vlastnoručně vyrobený lampion).
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UPOZORNĚNÍ

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

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: 10/2020, 1. 10. 2020. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10291

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

Děkujeme za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.

 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.

 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.

 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Inzerce

