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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
obcí ve spolupráci se svozovou firmou. Po předchozí domluvě s Obecním úřadem možno uložit
velkoobjemový odpad do kontejnerů na hřišti
–NEBEZPEČNÝ ODPAD -NE !!. Velkoobjemový
odpad odložený u kontejnerů svozová firma nenaloží a pro zachování estetického vzhledu obce,
musí toto provést zaměstnanci obce. Tyto případy nejsou ojedinělé a proto Vás žádám, buďme
ohleduplní k životnímu prostředí, vzhledu obce
i k sobě navzájem. Nebojte se nahlásit tyto „odkladatele“ na Obecní úřad. Určitě jste si všimli,
jaká směs odpadů je „běžně“ ukládána do černých kontejnerů na TDO, i když v dostupné vzdálenosti, v mnoha případech hned vedle sebe,
stojí kontejnery na tříděné odpady. Je to jenom
v nás samotných, v naší pohodlnosti a našem
„anonymním“ příspěvku životnímu prostředí,
protože tyto odpady končí na skládkách.

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí na
území obce Soběšovice,
Svoz domovních odpadů s intervalem svozu
1x za týden v oblasti od hlavní komunikace
na Dolní Domaslavice směrem k přehradě byl
k 4.11.2019 ukončen. Svozová firma odstranila
kontejnery na TDO (tuhý domovní odpad), které
byly přidány na letní sezonu (5 ks) a všechny
ostatní černé kontejnery na TDO na celém území
obce, které jsou opatřeny číslem budou od tohoto termínu sváženy se 14-ti denním intervalem.
Svoz BRKa byl letos ukončen k 18.11.2019.
Žádáme všechny, kteří sypou do sběrných nádob popel, aby se vždy přesvědčili, že je opravdu
studený, tím předejdeme poškozování kontejnerů, protože jejich výměny jsou fakturovány obce
a tento náklad se promítá v konečném důsledku
i do poplatků za odpady.

Blíží se Vánoce a Nový rok, pokusme se v této
době rozjímání, vzpomínek ale i předsevzetí na
chvíli zamyslet i nad tímto tématem, vždyť většině obyvatel určitě není jedno, jak to v naší obci
vypadá a jaké prostředí tady zanecháme svým
dětem a svým vnoučatům.

Bohužel se stále vyskytují případy, kdy jsou
ke kontejnerům odkládány velkoobjemové odpady (postele, nábytek, staré dveře, televizory),
bohužel i nebezpečné odpady (zbytky barev,
olejů a pneumatiky). Ke sběru výše uvedeného
je určen 2x ročně (jaro, podzim) sběr vyhlášený

Voznica Petr – starosta obce

VI. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu 11. prosince 2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

• Voda bude na hřbitově odpojena, a to dle

Obecní úřad :
• Dne 4. prosince 2019 se od 11,00 hod. nebudou na Obecním úřadě ověřovat podpisy,
listiny a přihlašovat k TP z důvodu dovolené.

klimatických podmínek.

Kalednáře obce pro rok 2020

• Obecní úřad bude v době vánočních svátků uzavřen, a to od 23. prosince 2019 od
12,00 hod. do 1. ledna 2020

Budou k vyzvednutí začátkem prosince
na Obecním úřadě, a to pro občany
s trvalým pobytem v obci.
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Obec Soběšovice
dle ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a usnesením rady obce č. 383/27/2019 ze dne 13.11.2019
oznamuje
Záměr obce Soběšovice pronajmout „Parkoviště nad CK Juhász“
1. Popis předmětu nájmu:

Parkoviště nad CK Juhász na pozemcích parc. č. 333/6, 333/7, 333/8
a 333/9 vše v k.ú. Horní Soběšovice o celkové výměře 2475 m2
– viz příloha č.1

2. Doba nájmu: od 1.1.2020 do 31.12.2022
3. Podaná nabídka musí obsahovat:
• údaje o žadateli (jméno, příjmení, adresa, živnostenský list, č.účtu, výpis z trestního
rejstříku- ne starší 6 měsíců, plátce DPH)
• nabízená cena pronájmu, kdy minimální roční nájemné činí 30 000 Kč včetně DPH – váha 100 %
• čestné prohlášení, že žadatel nemá dluh vůči obci Soběšovice
4. Způsob podání nabídky:
• termín podání nabídek : 17.12. 2019 do 12 hod.
• na Obecním úřadě, 739 22 Soběšovice čp. 10
Nabídka bude doručena v zalepené obálce s označením
• Pravý horní roh - Parkoviště nad CK Juhász –„NEOTEVÍRAT“
• Pravý dolní roh - Adresát
• Levý horní roh – Jméno a adresa zájemce
5. Vyhodnocení podaných nabídek:
• neveřejné otevírání obálek proběhne 18. 12. 2019 na OÚ v Soběšovicích.
6. Podmínky nájmu
• Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu k provozování parkoviště. Je povinen hradit
náklady spojené s běžnou údržbou, údržbu zeleně a likvidací TKO.
• Nájemce provede drobné nutné opravy pronajatého majetku svým nákladem a v souladu
s říslušnými předpisy. Všechny stavební úpravy musí být odsouhlaseny s pronajímatelem,
který v případě větších, nikoliv běžných úprav, k nim udělí souhlas písemně nebo stanoví
podmínky, za nichž bude souhlas udělen.
• Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, které
má provádět pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která
by nesplněním této povinnosti vznikla.
• Nájemce se zavazuje umožnit přístup pronajímateli na jeho požádání do pronajatých prostor.
• Nájemce se zavazuje dodržovat na pronajatém prostoru a v jeho okolí pořádek a vyvaruje
se jeho narušování.
• Nájemce je oprávněn umístit po dohodě s pronajímatelem na vhodném místě informační
zařízení. Za dodržování platných předpisů, upravujících používání informačních zařízení,
odpovídá nájemce.
• Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý prostor bez souhlasu pronajímatele do podnájmu
jinému.
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• Nájemce se zavazuje, že při podnikatelské činnosti bude kromě povinností vyplývajících
z nájemní smlouvy a obecně závazných právních předpisů dodržovat též povinnosti vyplývající
z vyhlášek a nařízení vydaných pronajímatelem.
7. Pronajímatel
• si vyhrazuje právo zrušení Záměru pronájmu bez udání důvodů.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci prosinci
Labudová Marie
Valošková Alena
Křístková Vítězslava
Bílý Adolf

Folvarčná Vlasta
Pich Ladislav
Ośliźloková Zdeňka
Pichová Ludmila

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE

Vánoční jarmark
a rozsvícení stromu

Mikuláš
Ve čtvrtek 5. prosince od 16 hodin v sále
na Nové Husarůvce pořádáme Mikulášskou nadílku s klaunem Hopsalínem.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Obec Soběšovice ve spolupráci s Kulturní
a sportovní komisí Vás srdečně zvou na
Vánoční jarmark doprovázený slavnostním
rozsvícením Vánočního stromu. Jarmark
se bude konat v sobotu 7. prosince od
14 hodin v sále Nové Husarůvky a od 16 hodin na náměstí obce proběhne koncert. Na
Jarmarku si můžete nakoupit vánoční
drobnosti, svícny, vazby, perníčky, koláče
a pak se těšit na vystoupení houslového
virtuosa Jiřího Erlebacha. Doneste si zvonečky a spolu s ním pak slavnostně rozsvítíme Vánoční strom.

Vánoční koncert
se uskuteční v místním kostele „Navštívení Panny Marie“ ve čtvrtek 19. prosince
2019 od 17 hodin. Vystoupí absolventi
Základní umělecké školy Leoše Janáčka
z Havířova se svými pedagogy.
Jste srdečně zváni.

Koledy z věže
zveme Vás na Štědrý den ve 14:30 hodin k poslechu vánočních koled.
Společně vychutnáme čas sváteční pohody i chuť Vánočního punče.
4
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Obecní ples
Obecní ples se bude konat v sobotu 18. ledna 2020 v prostorách Nové Husarůvky od
19.hodin. K tanci hraje skupina EKG Band. Vstupenky v ceně 300,- Kč (vstupné, večeře,
tombola) budou v předprodeji 8. a 14. ledna od 18.00 do 20.00 hodin na Nové Husarůvce.
Za KaSK Irena Voznicová

ZŠ A MŠ SOBĚŠOVICE INFORMUJE
tvého ovoce či zeleniny a přinesly je do školy.
Rodičům děkujeme za originální nápady.
V průběhu vernisáže se všichni mohli občerstvit ve školní jídelně, kde bylo slavnostně prostřeno.

Dne 13.11.2019 proběhla v ZŠ a MŠ Soběšovice tradiční podzimní vernisáž. Výstava na
téma Vše o jídle byla instalována do vestibulu
před školní tělocvičnou a do prostoru tělocvičny. V 16:00 hod. začalo vystoupení dětí mateřské školy, poté se všem přítomným předvedli
se svým programem žáci základní školy. Po vystoupení žáků si všichni mohli v klidu prohlédnout výtvarná díla našich dětí. Některé děti
z MŠ vytvořily doma s rodiči výrobky z čers-

Věříme, že se vernisáž návštěvníkům líbila
a budeme se těšit na příští rok.
Za ZŠ a MŠ Soběšovice Lucie Michálková
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KNIHOVNA SOBĚŠOVICE INFORMUJE
V letošním roce uplynulo již 10 let, kdy naše
knihovna získala Čestné uznání od Svazu knihovníků ČR.

trace do knihovny na 6 měsíců ZDARMA. Jako
každoročně byli vyhlášeni a odměněni nejpilnější čtenáři. V celostátní akci v říjnu pod názvem Týden knihoven, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních
pracovníků se zapojila i naše knihovna. V tomto týdnu mohli naši uživatelé opět využít registraci do knihovny na 6 měsíců zdarma. Pro
děti jsme připravili soutěže s literární tématikou.
Pro mateřskou školu byly připraveny besedy
s názvem Skřítci Školníčci a Říkám, říkám pohádku. Se základní školou spolupracujeme na
přípravě projektových dnů, letos na téma Vše
o jídle a uskutečnila se knihovnická lekce s názvem Svět pohádek. Také školní družina při ZŠ
a MŠ Soběšovice navštěvuje ve volném čase
naší knihovnu, kde jsou pro děti přichystány
různé soutěže a deskové hry.

Dovolujeme si malé ohlédnutí za letošním
rokem a také shrneme stále platný význam
knihoven.
Letos patří k nejčtenějším autorům v naší
soběšovické knihovně Radka Třeštíková, Patrik
Hartl, Alena Mornštajnová, Dominik Dán a Barbara Woodová. Z dětských knížek pak Minecraft a Deník malého poseroutky. Časopisy
se nejvíce půjčují Bydlení, dTest (naši čtenáři
mají přístup i do archívu časopisu dTest a mohou si vyhledávat hodnocení výrobků přes
internet) a dětské časopisy jsou zastoupeny
Čtyřlístkem a Kačerem Donaldem.
Nakoupili jsme pro vás 80 svazků nových knih
Např. M. Harasimová - Mrazivé hry, V. Pittnerová – Jejich láska, N. Roberts – Smrtící vzpomínky, B. Erskime – Strom duchů, D.Dán – Rudý
kapitán aj.

Přestože máme procento čtenářů (14,2%) vyšší než je průměr v ČR (12,7%), věříme, že si
k nám najdete cestu i vy, kteří třeba s návštěvou váháte.

4x ročně nám knihovna Dobrá zapůjčuje část
svého knižního fondu, který je v naší knihovně
vždy tři měsíce, takže se Vám nemůže stát, že
byste v naší knihovně měli vše přečteno.

Knihovna zavádí pro čtenáře novou službu nákup nových knih s 20% slevou. Knihu si můžete objednávat na https://www.knihazknihovny.cz/, kde si knihu vyberete,
objednáte přes jednoduchý formulář, zaplatíte kartou nebo převodem na účet. Neplatíte
poštovné! Kniha dojde do Místní knihovny
v Dobré, odkud Vám po obdržení Vaší zaplacené knihy dojde upozornění na e-mail. Před-

V prostorách knihovny si také můžete zapůjčit
dioptrické brýle na čtení nebo si za nepříznivého počasí půjčit domů deštník.
V měsíci březnu mohli naši čtenáři využít regis6
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ložíte 6ti místný kód, který je součástí e-mailu
a knihu si odnesete domů. Nejdůležitější je, že
na knihy máte slevu 20% a bez poštovného.
Využijte této služby před Vánocemi! Pokud
nemáte platební kartu nebo chcete platit hotově, můžete požádat, aby Vám knihu zajistila
ředitelka knihovny.

i nevypůjčených dokumentů, zjistit jaké novinky knihovna nakoupila. Mohou se podívat,
ve které knihovně našeho regionu je kniha
k vypůjčení. Pokud u nás dokumenty nejsou,
mohou si objednat tento dokument prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Této
služby využívají ročně hodně čtenářů.

Více zde: https://www.knihovnadobra.cz/
news/nova-sluzba-podej-novych-knih/
Knihovna zajišťuje přístup k on-line službám
a uživatelé si mohou v klidu z domova nebo
ze zaměstnání zajistit rezervace vypůjčených

Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun
četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady.
Celoroční poplatek je nižší než běžná cena,
kterou byste zaplatili za jednu knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí výpůjční doby se
Vám opět doma uvolní místo pro další zajímavé knížky.

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ

Klub důchodců v Soběšovicích
PROSINEC 2019

• 4. 12. 2019 ve středu, od 15 hodin závěrečná schůze s Mikulášskou nadílkou v DPS
• 11. 12. 2019 ve středu, od 15 hodin výbor v DPS
Přejeme všem občanům v obci příjemné prožití VÁNOC 2019 a úspěšný NOVÝ ROK 2020,
pevné zdraví, pohodu a radost ze života“.

Zahrádkáři informují
• Tradiční silvestrovský výšlap na Prašivou je přípraven s kolektivním odchodem jako vždy v 9 hodin
od Kohutky. Další informace naleznete ve vývěsní skříňce u Obecního úřadu.
• Na webových stránkách www.usczsfm.rajce.net se dozvíte o činnosti naší organizace.

Informační okénko klubu sobíšek
Klub Sobíšek vznikl, aby:
•
nabídl místním dětem smysluplněji využívat volný čas;
•
se více poznaly místní rodiny;

Vážení a milí sousedé, přátelé, rodiče žáků a
pracovníci místní školy, dovolte mi ke konci
roku shrnout činnost Klubu Sobíšek, který letos v lednu vznikl.
7
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•
•

22. 10., kde došlo k nedorozumění ohledně
příspěvku, o který náš
spolek prostřednictvím školy požádal
rodiče žáků. S paní
ředitelkou jsme si
poté tedy znovu vyjasnili, že peníze jsou výhradně na účely, které si paní ředitelka určí, tak, jak
bylo psáno na lístečku, který jsme připravili na
základě předchozí domluvy. Doklady z nákupů
budou k nahlédnutí u paní ředitelky a my - spolek - zařídíme administrativní část, abychom
škole aspoň trochu ulevili. Pro transparentnější
spolupráci budeme ze schůzí s paní ředitelkou
vyhotovovat zápisy, které schválí obě strany,
aby již k takovýmto nejasnostem nedocházelo
a rodiče si mohli kdykoliv přečíst, o čem ZŠ a MŠ
Soběšovice s Klubem Sobíšek jedná. Zveřejněny
budou na našem webu www.klubsobisek.cz.

se dostalo pomoci naší škole/školce, když
už pár let nefunguje žádné SRPŠ;
přispěl k žití v naší obci – ať už kulturně,
nebo svými nápady, postřehy.

Toho jsme chtěli dosáhnout usilovnou prací
mezi Klubem Sobíšek a školou, vedením obce,
dalšími spolky dlouhodobě působícími v obci
a farností.
Dělat radost dětem a získávat od nich zpětnou
vazbu je pro nás to nejdůležitější. Byli jsme
pokaždé potěšeni množstvím a hloubkou
chvály od dětí. Jejich radost je to, co nás žene
kupředu a budeme dělat maximum, abychom
se ve svých aktivitách zlepšovali a měli stále
co nabídnout.
Co nás však mrzí je, že jsme svými dobrými úmysly vyvolali, aniž bychom chtěli, také negativní
reakce, ať už u některých spolků či spoluobčanů.
Což se projevilo na třídních schůzkách konaných
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všeho. Děkuji vám všem, jsem za vás nesmírně vděčná.

Ke konci roku se nabízí ještě krátké ohlednutí
za naší činností. Veřejné akce, které jsme
zorganizovali:

Velké díky také patří našim sponzorům
a podporovatelům, kteří nám pomohli odkopnout se ze dna. Děkujeme také obci za
příspěvek na naši činnost. Děkujeme farnosti a farním rodinám za jejich podporu.

•

Vítání jara;

•

Soutěž o nejlepší návrh loga našeho spolku – pro žáky místní školy;

•

Výšlap na Prašivou;

•

Sobíškovy slavnosti;

•

Hledání pokladu;

•

Lampionový průvod;

•

Sobíškohrátky, na které děti docházejí
téměř každý čtvrtek;

•

Letní grilovačka, která byla především pro
členy poděkováním za jejich aktivitu.

Vidět se můžeme v sobotu 7. prosince na
Vánočním jarmarku, kde budeme prodávat perníčky. Ty napečeme a nazdobíme
spolu s dětmi v rámci Sobíškohrátek.

Bez našich členů, a troufám si říci již přátel,
bychom nedokázali ani polovinu z toho

Přeji kouzelný advent bez shonu a správný
vstup do roku 2020.
Petra Polochová, předsedkyně spolku

Pokud máte kdokoli nějaké dotazy, přání
či stížnosti, nebojte se využít našich kontaktů
a ozvěte se. Není nic lehčího, než si věci vyjasnit
přímo s vedením spolku ;-)
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Připomínka 30. výročí dne boje
za svobodu a demokracii
Bylo příjemné si s Vámi, spoluobčany, v neděli
17. listopadu v 17 hodin před prodejnou v centru obce vzpomenout 30 let od listopadových
událostí roku 1989, které vedly k „Sametové
revoluci“. Zapálili jsme svíčky a v čase 17.11

se i na našem kostele rozezněly zvony na
připomínku tohoto výročí. Je třeba si stále
uvědomovat, že o svobodu a demokracii je
zapotřebí pečovat.
Marcela Papalová, Miroslav Peřina

Pekárna Adamek
Milí spoluobčané,
po několika měsících divoké rekonstrukce centra obce jsme rádi, že jste na nás nezanevřeli
a dále využíváte našich služeb. Věříme, že se
rekonstrukce náměstí blíží zdárně ke konci, a že
se provoz v prodejně opět vrátí do „normálu“.
Během roku jsme se snažili stále zlepšovat naše
služby a přizpůsobovat se Vašim požadavkům.
Čas ale nezastavíme a opět se blíží Mikuláš
a následně vánoční svátky, které prožijeme
již podruhé společně. Na sváteční vánoční
období naše pekárna bude opět ve velkém
péct ručně vyrobené čerty a mikuláše, před
Štědrým dnem výborné máslové vánočky.
Všechny výrobky si můžete objednat, aby Vám
na svátečním stole nechyběly. Je možné si
také objednat produkty rodinné farmy „Česká
krůta“, kterou máme stabilně v nabídce.

Za celou pekárnu „ADAMEK“ Vám přejeme
krásné Vánoce a veselý Nový rok!
Těšíme se na Vás, tým Pekárny Adamek.

Právní záležitosti pro občany a podnikatele
Poradenství, sepisování listin, žaloby, smlouvy kupní, darovací, převody
nemovitostí, věcná břemena, výměnky, služebnosti, rodinné právo.
Každou středu 14:00 - 15:00 hodin Obecní úřad Lučina, I.patro - zasedací
místnost. Je vhodné předem zatelefonovat, a to na tel. č.: 603 447 219.
Během týdne pak můžete kdykoliv telefonovat na tel.č. : 603 447 219
Advokátní kancelář
JUDr. Marcela Žoričová, Na Fojství 8, 736 01 Havířov
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