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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
XII. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu 10. března 2021 od 17:00 hod. v objektu Obecního úřadu Soběšovice. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Program jednání bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu 7 dní před konáním
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.

Úřední hodiny Obecního úřadu Soběšovice
Od 15. 2. 2021 je již Obecní úřad Soběšovice otevřen pro veřejnost v původních úředních
hodinách, a to :
Po

8,00 – 12,00

13,00 – 17,00

St

8,00 – 12,00

13,00 – 17,00

I nadále žádáme občany, aby pro vyřizování svých záležitostí upřednostňovali písemný,
elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné.

Místní poplatky za odpady a psy pro rok 2021
Upozorňujeme občany, že termín úhrady poplatků je stanoven do 31. 3. 2021.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci březnu
Cienciala Josef

Čížová Renata

Peřinová Ludmila

Bohumír Nepevný
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
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:

10.4.2021

10,00 - 10,20
10,40 - 11,00
11,15 - 12,00

Pitrov- u pana Kubíčka
křižovatka u pana Chroboka (býv.Ruml)
plocha za budovou na fotbalovém hřišti

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

9.4.2021
10.4.2021

od 18,00 hod
do 12,00 hod, po tomto čase sběru budou IHNED ODVEZENY

Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.
Nepatří tam jiné než automobilové a motocyklové pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení. Ty odevzdáte osobně ve výše uvedených časech na výše
uvedených místech pracovníkům pojízdné sběrny !!!!!!
Pneumatiky ze zemědělských strojů, nákladních automobilů a vleček odevzdejte
tam, kde jste koupili nové.
NEBUDE PROVÁDĚN VÝKUP PAPÍRU.

FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Ostrava
Frýdecká 740, 739 32 p. Vratimov
Tel.: +420 596 761 311 | Fax: +420 596 733 021
E-mail: ostrava@fcc-group.cz | www.fcc-group.cz
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Ekonomika nakládání s odpady – obec Soběšovice
Přehled výdajů za svoz a uložení
Rok

Komunální
odpad

Separovaný
odpad

Nebezpečný
odpad

Biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO)

2018

431 688,-

205 678,-

19 548,-

239 161,- ( 180,84 t)

2019

436 425,-

216 775,-

24 705,-

224 952,- ( 157,52 t)

2020

413 822,-

252 453,-

39 284,-

236 334,- ( 151,11 t)

Přehled příjmů
Poplatek v Kč
Rok

Příspěvek EKOKOMU
za třídění odpadů v Kč

Žel. šrot

592 717,-

140 508,-

10 381,-

640,-

610 622,-

158 910,-

2 392,-

640,-

596 778,-

170 613,-

4 654,-

občan

rekreační
objekt

celkem
vybráno

2018

550,-

610,-

2019

570,-

2020

570,-

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Rok

Výdaje

Příjmy

Rozdíl v Kč

Doplatek na občana

2018

896 075-

743 606,-

-152 469,-

170,61 (140,65 s rekreačními objekty)

2019

902 857-

769 532,-

-133 325,-

147,15 ( 121,86 s rekreačními objekty)

2020

976 448,-

772 045,-

-204 403,-

222,90 ( 187,35 s rekreačními objekty)

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, březen 2021
Setkání členů Klubu důchodců Soběšovice je z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
zrušen. Setkání členů se uskuteční až ve stupni 2 protiepidemického systému (PES).
• 03. 03. 2021 – setkání členů od 15,00 hod v DPS - ZRUŠENO!
• 31. 03. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod
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Informační okénko Klubu Sobíšek
Nezahálíme ani v tuto
„tichou“ dobu a připravujeme se na příměstské tábory. V plánu jsou
tábory po celou dobu
letních prázdnin, pokud
vládní nařízení jejich realizaci nezakážou. Dotované turnusy organizované Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady budou v termínech 26. – 30. 7.
a 2. – 6. 8. Ostatní termíny budou organizovány naším spolkem. Pro přihlášení a více
informací navštivte www.klubsobisek.cz/
primestsketabory.

nepovídají si spolu a v podstatě si málo rozumí.
Rádi bychom vám nabídli zapůjčení hry 1000
otázek, jejímž cílem není vyhrát, ale objevit,
poznat či pochopit. „Jedná se o sbližující karetní hru, díky které si příjemně popovídáte i se svým
největším nepřítelem,“ říká její autorka.
S radostí informujeme o nové možnosti komunikace s námi. Vzkazy, podněty, připomínky či stížnosti, můžete v obálkách vhazovat
do poštovní schránky Obecního úřadu, které nám poté budou předány. Po naší žádosti
nám bylo nabídnuto využívání obecní schránky, za což velmi děkujeme. Důvodem je naše
potřeba být blíž i těm lidem, kteří nejsou, či
nechtějí být online. Takže máte-li nápady na
aktivity (kurzy, besedy, …), nejen pro děti, ale
i dospělé či seniory, budeme potěšeni každým
vzkazem, díky kterému se nám třeba podaří
obohatit náš sousedský život.

Dlouho jsme uvažovali, jak se propojit s dětmi,
které byly přihlášeny na Sobíškohrátky tak,
abychom zároveň neprohlubovali čas strávený
na počítačích, v online světě. Zrodil se nápad
o putovní knize. Kniha je plná úkolů, nápadů,
tipů na trávení času se svými rodinami. Zároveň
některé úkoly podněcují děti posílat vzkazy
svým kamarádům a prarodičům, a při předání
knihy dalším zájemcům je důležité splnit úkol,
který vykouzlí úsměv na tváři. Věříme, že tato
kniha potěší a pobaví.

Jsou to již 2 roky, co náš spolek vznikl. Naší první akcí bylo Vynášení Morany a vítání jara.
Na tuto událost vzpomínáme s nostalgií. O to
těžší je uvědomění, že letos, již podruhé, tuto
akci uskutečnit nemůžeme. Chystání aktivit
spojených s příchodem jara jsou pro nás nejradostnějším plánováním. Příroda se probouzí, slunce zahřívá naše tváře, všichni trávíme
více času venku. Je to takový další nový začátek. Věříme, že pro většinu z nás bude nadějí
na lepší zítřky.

Někteří z nás zjistili v době „covidové“, že rodinní příslušníci tráví společný čas odděleně.
Každý člen rodiny bývá zavřen v bublině svého
telefonu, tabletu či jiného zařízení. Z mnoha
studií vychází, že rodiče dětem málo čtou,

Tříkrálová sbírka pokračuje on-line
uskutečnila prostřednictvím staticky umístěných pokladniček a dále pokračuje on-line
formou.
Ze 174 úředně zapečetěných pokladniček se
v rámci sbírky využilo celkem 66 pokladniček
(statických), do kterých dárci přispěli celkovou
částkou 384 536,- Kč. Umístěny byly do 24. ledna
na úřadech, v obchodech, knihovnách, kostelích

Letošní průběh
Tříkrálové sbírky
ovlivnila platná
opatření proti šíření koronaviru.
Připravení koledníci bohužel nemohli vyjít do
ulic a osobně přinášet novoroční požehnání
přímo do domácností. Tříkrálová sbírka se
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bychom chtěli poděkovat za velikou ochotu,
vstřícnost a čas místním koordinátorům a dobrovolníkům, kteří pomáhali s umístěním pokladniček a podíleli se na průběhu letošní sbírky.
V neposlední řadě patří díky také médiím za propagaci on-line pokladničky“, vzkazuje ředitelka
Charity Český Těšín Ing. Monika Klimková.
Statické pokladničky jsou již rozpečetěny,
ale do online kasičky je stále možné přispívat a to do 30. 4. 2021. Po tomto termínu bude
jisté, zda budeme moci zrealizovat všechny
schválené záměry, např. bezbariérové úpravy
Charitního centra pro seniory nebo rekonstrukci
topení v Charitním domě pro matky v tísni, anebo
budeme stát před rozhodováním, koho z potřebných podpoříme.

a farnostech. Ti, kteří
svou statickou pokladničku nenašli, přispěli
bezhotovostním převodem do on-line pokladničky 135 630,- Kč.
Celkem se tedy jedná
k dnešnímu dni o částku 520 166,- Kč.

Připojit se ke sbírce a podpořit tak lidi v nouzi
prostřednictvím služeb Charity Český Těšín je
možné až do 30. 4. 2021 na webu www.trikralovasbirka.cz nebo přímo převodem na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České
spořitelny s variabilním symbolem: 77708002
nebo prostřednictvím QR kódu.

„Díky Vaší pomoci a štědrosti dárců jsme i přes
netradiční průběh letošní Tříkrálové sbírky dosáhli téměř poloviny loňského výnosu. Tímto

Služba provázení:
Projekt:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000
Podporujeme hrdinství,
které není vidět III. – klíčová aktivita č. 4
PODPORA DOMÁCÍ PÉČE

NA PÉČI O SVÉ RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY NEJSTE SAMI,
RÁDI VÁM POMŮŽEME
Ocitli jste se v situaci, kdy:

- Je Váš příbuzný v nemocnici
a bude závislý na Vaší pomoci,
podpoře a péči?

- Zdravotní stav Vaší blízké

osoby se zhoršil a potřebujete
radu, jak o něj začít pečovat?

- Nebo už pečujete, ale

potřebujete podporu v tom, jak
péči nadále zvládat?
tak VYUŽIJTE SLUŽBU PROVÁZENÍ

❖ podporuje neformální rodinné
pečující v Moravskoslezském kraji,
❖ a to prostřednictvím provázejících
pracovníků,
❖ je pro Vás zdarma.

Provázející pracovník
(dále jen „provázející“):
❖ pomáhá zvyšovat kompetence
Vás - rodinných pečujících,
❖ bude Vám předávat všechny
potřebné informace,
❖ pomůže Vám získat znalosti a
dovednosti potřebné k péči
o osobu blízkou,
❖ úzce spolupracuje s nemocnicí /
jiným zdravotnickým zařízením, kde
se nachází Váš příbuzný,
❖ je externí zaměstnanec Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje a je
specializovaný na problematiku
provázení osob pečujících.
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S ČÍM VÁM PROVÁZEJÍCÍ MŮŽE POMOCI:
➢ Pokud je Váš příbuzný ještě
v nemocnici:
❖ poskytne psychickou podporu při

-

vyrovnávání se se situací,

porozumění, jak péče ovlivní běžný
život,
❖ podá pomocnou ruku ve všem, co Vám
usnadní zvládnout pečovat doma.
➢ V procesu přípravy na přechod ze
zdravotnického zařízení do
domácího prostředí poskytne:

❖ podporu při zajištění dávek, např.
příspěvku na péči,

❖ pomoc při zajištění pomůcek pro
péči (např. lůžko, zvedák, chodítko,
nafukovací vana, atd.),

❖ nabídku informací a dovedností pro
domácí péči (např. jak správně
manipulovat, poskytovat osobní
hygienu, podávat stravu).

www.sobesovice.cz

MÍSTA, KDE od listopadu 2020 do března 2022
pilotně PŮSOBÍ PROVÁZEJÍCÍ PRACOVNÍCI:
OPAVA a přilehlé obce
Pavlína Králová, DiS.
e-mail: kralova.p@post.cz
tel.: 735 150 579

Projekt je časově omezen,
realizace probíhá od listopadu 2020
do března 2022

❖ Provázející Vám pomůže zajistit
další návazné služby:

-

OPAVA a přilehlé obce
Bc. Tereza Šenková
e-mail: terinka.senkova@gmail.com
tel.: 735 150 567
ČESKÝ TĚŠÍN / TŘINEC a přilehlé obce
Bc. Beáta Dulawová
e-mail: beata.dulawova@centrum.cz
tel.: 735 150 569
JABLUNKOV / TŘINEC a přilehlé obce
Mgr. Monika Rojčíková
e-mail: m.rojcikova@seznam.cz
tel.: 735 150 572

Potřebujete při péči doma sladit
rodinný či osobní život nebo jste jen
unavení?

KONTAKTY
Pokud chcete získat více informací
o aktivitě provázení, kontaktujte:
Mgr. Markétu Vaculovou,
odborného specialistu Projektu
tel.: 731 406 570
vaculova.marketa@seznam.cz

HAVÍŘOV / FRÝDEK-MÍSTEK a přilehlé obce
Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová
e-mail: jana.wojtonova@seznam.cz
tel.: 735 150 564

terénní nebo ambulantní služby
Vám pomůžou v péči o příbuzného.

Máte potřebu se o své starosti
podělit s někým, kdo Vám bude
rozumět?
❖ Provázející zprostředkuje
kontakt na:

-

OSTRAVA - jen pro rodiny s dětmi do 18 let
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
e-mail: iva.kuznikova@fno.cz
tel.: 703 171 602

odlehčovací sociální služby jsou pro
Vás, pokud si potřebujete
odpočinout nebo zařídit něco
důležitého,

svépomocnou skupinu pro pečující
(lidé, kteří také pečují a jsou
v podobné situaci),
pacientskou organizaci
(opečovávané osoby se stejnou
diagnózou).

Konzultace a propočet stávajících smluv ZDARMA
Vyčíslení pracovní neschopnosti, invalidního a jiných důchodů
Nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti
Hypoteční, stavební a jiné úvěry
Motorová vozidla
Spoření, zhodnocení prostředků
Pojištění dětí, úrazů a výpadku příjmu
Bc. Tomáš Gogola

725 053 944

tomas.gogola@smsfinance.cz
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: 3/2021, 1. 3. 2021. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10291

