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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Nový zákon o odpadech a jeho důsledky na obec
V závěru roku 2020 byl schválen nový zákon
o odpadech č. 541/2020 Sb. s účinností od
1. 1. 2021.
Obecně nový zákon klade daleko větší důraz
na třídění a minimalizaci množství komunálního odpadu.
Významnou změnou je výše zákonných poplatků za ukládání odpadů na skládky. Pro
komunální odpady z obcí je stanovena tzv. třídící sleva, která umožní do výše 200 kg / občana / rok uložit odpad (zejména směsný komunální a objemný odpad) za současný
poplatek 500,- Kč / t, za 180,2 t celkem za rok.
Nad tento limit budou pro rok 2021 komunální odpady zpoplatněny poplatkem
800,- Kč /t.
Třídící sleva je omezena do konce roku 2029
a váhové množství na občana má regresivní
trend až na úroveň 120 kg / obyv./ rok.
Velmi významnou povinností, kterou budou
muset obce zajistit je, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního
odpadu (papír, sklo, plast, biologicky rozložitelný odpad, kovy jedlé oleje a tuky, textil)
tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce
2030 a následujících letech alespoň 65 %
a v kalendářním roce 2035 a následujících
letech alespoň 70 % z celkového množství
komunálních odpadů, kterých je v daném
kalendářním roce obec původcem.
Proto apeluji na důsledné třídění odpadů.
Čím více odpadů vytřídíme, o to méně bude
nutno uložit na skládku. Za vytříděné složky
odpadů obec dostává zpětně peníze, které
snižují celkové náklady na provoz systému
sběru odpadů a následně snižují částku, ze
které je vypočítávaný poplatek za odpady pro
občany a vlastníky nemovitostí.

Proto bude v letošním roce nutno vydat nové
Obecně závazné vyhlášky, které budou řešit
nejen sytém nakládání s odpady v obci, ale i poplatky. O jejich vydání Vás budeme informovat.
Aby byly poskytnuté informace kompletní,
opakovaně (naposledy zpravodaj 6/2020) níže
uvádím, z čeho se obecní systém nakládání
s odpady skládá:
Kontejner černý – TDO
•• Patří: tuhý domovní odpad, studený popel,
jednorázové pleny
•• Nepatří: jakákoliv elektronika (televizory
apod.), baterie, oleje, barvy – nebezpečný
odpad, velkoobjemový odpad (nábytek), zářivky, žárovky, odpady, které lze třídit – viz níže
Kontejner žlutý – společný sběr plastů
a kovové obaly od potravin a nápojů
•• Patří: PET láhve i s víčkem, igelitové obaly,
plechovky od nápojů a potravin, plastové
nádoby od kosmetiky, šamponů, mýdel, čistících a pracích prostředků, polystyren
•• Nepatří: tlakové nádoby od sprejů, linoleum,
PVC, guma, pneumatiky, kabely a jiný odpad
Kontejner zelený – sklo
•• Patří: obalové sklo, láhve a sklenice bez nálepek a uzávěrů, tabulové sklo
•• Nepatří: porcelán, keramika, autosklo, zrcadla, sklo s kovovou mřížkou, zlacené a pokovené sklo
Kontejner modrý – společný sběr papír
a nápojové kartony
•• Patří: kancelářský papír, noviny, časopisy, karton, balící papír, nápojové kartony-tetrapak
•• Nepatří: jiné odpady a nevyprázdněné nápojové obaly, papírové obaly od vajíček,
voskovaný papír, tapety, jednorázové pleny
BRKO – pytlový sběr, v průběhu roku nahrazen popelnicemi
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SVOZOVÉ DNY v r. 2021:
•• TDO– lichý týden - pondělí, navíc od cca 1. 6.
také sudý týden – úterý - týká se všech kontejnerů umístěných směrem od okresní komunikace k přehradě
•• Plast – sudý týden – čtvrtek
•• Sklo– sudý týden - středa/čtvrtek – co 4 týdny
•• Papír– sudý týden - středa
•• Brko– každý týden – pondělí, o zahájení svozu budete s předstihem informováni
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
– 2x do roka organizuje obec sběr ve spolupráci se svozovou firmou. O termínech budete s předstihem informováni.
Už by mělo být samozřejmostí (bohužel ne
vždy), že plastové láhve sešlápneme, papírové
krabice roztrháme, složíme, aby do kontejneru vešlo co nejvíce odpadu. Obaly ukládané
do tříděných odpadů vypláchněte a zbavte
zbytků potravin.
Pokud jsou sběrné nádoby plné, ukládejte
odpady do nejbližší nádoby stejného druhu.
NENECHÁVEJTE na zemi v pytlích, vystavujete se možnosti postihu a napomáháte roznášení odpadků kočkami a jinými zvířaty.
Pokud jsou ve Vašem okolí soustavně nádoby
na odpad přeplněny, sdělte toto prosím na
sekretariát OÚ – tel: 558 404 550, e-mail:
obec@sobesovice.cz.
Právnické a podnikající fyzické osoby, jsou
povinny si samy zajistit u oprávněné osoby:
•• nádoby na ukládání
•• odvoz všech odpadů, které vznikají z jejich
činnosti.
•• v žádném případě nejsou oprávněny využívat systém sběru a nakládání s odpady obce.
•• v opačném případě hrozí sankce až 20 000 Kč.
Voznica Petr, starosta obce

•• Patří: odpad rostlinného původu (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny), tenké větve do
ø 1cm
•• Nepatří: zbytky vařených jídel, odpad živočišného původu (kosti, uhynulá zvířata)
•• PYTLE NEZAVAZUJTE – NEBUDOU ODVEZENY!!!!!!!
Červený – elektroodpad, za budovou OÚ
•• Patří: drobné elektrozařízení velikost dle
vhozového otvoru, baterie – zvláštní otvor
•• Nepatří: zářivky, televize, monitory
•• Drobný elektroodpad a baterie je možno
také uložit do kontejneru ve vestibulu
vstupu na OÚ
Oděvy – za budovou OÚ
•• Patří: bytový textil, oděvy, obuv, hračky
•• Vkládejte čisté a zabalené
Popelnice – jedlé oleje a tuky
– za budovou OÚ
•• Patří: použité oleje a tuky z domácností,
ztužené jedlé tuky
•• Nepatří: technické oleje, maziva a kapaliny
Vkládejte v uzavřených PET lahvích
Popelnice hnědá BIOODPAD – za budovou
OÚ – celoroční sběr
•• Patří: rostlinný odpad ze zahrad, kuchyňský
bioodpad rostlinného původu
•• Nepatří: živočišné zbytky, maso, kosti, uhynulá zvířata, obaly od potravin
Kovy – za budovou Sokolovny na hřišti
•• Patří: kovy bez rozlišení
Velkoobjemový odpad - za budovou Sokolovny na hřišti
•• Patří: nábytek, sedací soupravy
•• Ukládat možno po dohodě s OÚ v rozebraném stavu!!!

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci únoru
Kuzník Jaroslav
Molenda Stanislav

Marková Jiřina
Mozgala Jiří

Chroboková Štěpánka
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Oborná Miroslava
Peřina Miroslav

Polochová Růžena
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Připomínky
k jízdnímu řádu

Kalednáře obce
pro rok 2021

Od 1. 1. 2021 došlo ke změně jízdních
řádů. V případě připomínek, tyto předejte na sekretariát Obecního úřadu Soběšovice. Vaše připomínka musí obsahovat
čas, číslo linky a směr přepravy.

Občané, kteří si ještě nevyzvedli kalendář
a tašky na separovaný odpad, si je mohou
stále vyzvednout na Obecním úřadě
v Soběšovicích.

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.
Voznica Petr, starosta obce
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ZŠ a MŠ Soběšovice informuje:
První pololetí školního roku
2020/2021 v ZŠ a MŠ Soběšovice
programem na obecní akci Vítání občánků do
života obce, a také pod vedením nadšeného
amatérského astrologa Jana Kondziolky pozorovaly děti s rodiči večerní hvězdnou oblohu
hvězdářským dalekohledem. V rámci celoročního projektu Květiny a léčivé byliny se uskutečnily 4 projektové dny, z toho jeden ve spolupráci s obecní knihovnou Soběšovice a na
dalším projektovém dni se děti pod vedením
paní Dvořákové učily technice drátkování.
V prosinci 2020 jsme dostali od klubu Sobíšek
krásný vánoční dárek – dětské knihy do naší
školní knihovny. Klubu Sobíšek děkujeme za
organizaci sbírky a také všem dárcům, kteří
přispěli na nové knihy, patří náš dík.
Věříme, že do konce školního roku už k dalšímu uzavření škol nedojde a doufáme, že se
i celková zdravotní situace ve společnosti
zlepší a budeme všichni moci žít a pracovat
v klidu.
Za ZŠ a MŠ Soběšovice
Mgr. Lucie Michálková

V září letošního školního roku nastoupily do
školy všechny děti z MŠ i ze ZŠ Soběšovice.
Provoz MŠ Soběšovice nebyl v tomto školním
roce vůbec přerušen a děti si tak mohly užívat
společných her s kamarády a mohly se rozvíjet
a vzdělávat ve všech oblastech pod vedením
učitelek mateřské školy. Žáci ZŠ takové štěstí
neměli. V září jsme probírali a procvičovali
všechno učivo, které nebylo dostatečně probráno z důvodu jarního uzavření škol a už
15. 10. 2020 se školy opět uzavřely. Byla zahájena distanční výuka, která samozřejmě nemůže nahradit prezenční formu výuky. Protože
jsme malotřídní škola, mohli se již 18. 11. 2020
vrátit všichni naši žáci 1.-5. ročníku ZŠ znovu
do školy. A také od 4. 1. 2021 pokračují všichni
žáci 1.-5. ročníku ZŠ v prezenční výuce. Z důvodu vládních nařízení se letos nemohly konat
téměř žádné tradiční akce, na které se děti vždy
těší. V září se ještě uskutečnila Drakiáda – akce
konaná ve spolupráci s kulturní komisí obce
Soběšovice, v říjnu žáci ZŠ vystoupili se svým
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Sbor dobrovolných hasičů Soběšovice informuje:
Hasiči varují
– pozor na nedostatečně
zamrzlé vodní hladiny

prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na
led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte.
Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana
bude náročnější.

• Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm,
v takovém případě má led namodralou
barvu.

Když zachraňujete
Pokud se propadne pod led někdo z vašeho
okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte
ve stoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev,
bundu, opasek nebo lano.

• Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků,
odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty,
např. listí.

• Zachránce by se měl vždy jistit a dbát
zvýšené opatrnosti, aby se z něho nestal
zachraňovaný.

• Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše
pokryté sněhem nebo kalužemi.

• Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléci do suchého
oblečení a zajistit mu teplo.

• Myslete i na to, že jsou často do ledu
prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli
provzdušňování vody pro ryby. K těmto
místům je lepší se vůbec nepřibližovat.

• Zachráněného nikdy nenechávejte samotného, bez dozoru.

• Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po
ledě sami, zejména děti a mládež by měly
vždy informovat rodiče o místě, kdy a kde
budou bruslit.

• Pokud při záchraně začne praskat led i pod
vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte
hasiče prostřednictvím tísňové linky 150
nebo 112.

• Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte
praskání, vraťte se ihned na břeh, případně
si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste
se doplazit na břeh, když to není možné,
zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

• Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.

Když se led proboří

Hasičský ples

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Snažte
se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se
snažte dostat co nejdál na led a plazením
co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led
stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte
si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu

dne 6. února 2021 bude z důvodu
vývoje epidemiologické situace
ZRUŠEN!
V letošním roce se již neuskuteční!
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Informační okénko Klubu Sobíšek
Jak znáte naši obec Soběšovice a její blízké okolí?
8. Která blízká obec je nazývána slezské Lidice?
a) Horní Domaslavice		
C
b) Životice		
B
c) Třanovice		
D

1. Co je to „DENARIUSZ“ ?
a) Jméno panovníka
b) Měděná mince, na které je zobrazen
král Jan III. Sobieski
c) Zdrobněle v polštině DEN

S
A
U

2. Kde bychom dle historických pramenů
našli horu ze 17. stol. - HORU ŠACHTA?
a) v Českém Těšíně
b) v Ostravě
c) v Karviné

K
E
L

3. Co je to HARENDA?
a) Kadeřnictví
b) Hospoda
c) Harém

D
B
N

4. Co se v Soběšovicích těžilo?
a) Měď
b) Železná ruda
c) Stříbro

É
Í
Á

5. Podpis kterého prezidenta zdobí naši
obecní kroniku?
a) Edvarda Beneše
b) T.G. Masaryka
c) L. Svobody

M
N
P

6. Karel Valošek byl vedoucím místní lidové
kapely s názvem
a) Nota
b) Houslový klíč
c) Pomlka

K
R
T

7. Co je v Soběšovicích zaregistrováno jako
přírodní památka?
a) Dub u kravína v Pitrově
b) Žermanický lom
c) Žermanický park

9. Kde bychom hledali hospodu U Rumla?
a) V severní části Soběšovic
b) Ve východní části Soběšovic
c) V západní části Soběšovic

J
I
F

10. Co nalezneme ve znaku Soběšovic?
a) 3 klasy, vlna, holubice s klasem
b) 2 klasy, rovná čára, čáp s nůší
c) 3 klasy, vlna, orel s háďaty

N
Z
S

11. Které dva potoky se vlévaly do Luciny
a) Řonsník a Zimník		
b) Řasník a Jarník		
c) Řasavec a Zimolez		

A
P
H

Bonusová otázka mimo tajenku:

• V kterém roce bylo dokončeno napouštění
Žermanické přehrady?
a) 1951
b) 1957
c) 961

TAJENKA:
Nejdéle působící ředitel místní základní školy byl?
Doplňte písmena z kvízu

Čerpáno bylo z:
1. www.sobesovice.cz
2. Historie obcí Soběšovice, Dolní Domaslavice,
Horní Domaslavice, Lučina.
Autor: Petr Beck.

A
U
E
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Inzerce
Klub důchodců v Soběšovicích, únor 2021
Setkání členů Klubu důchodců Soběšovice je z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace zrušen. Členové budou o obnoveném setkání informování.
• 03. 02. 2021 – setkání členů od 15,00 hod v DPS - ZRUŠENO!
• 24. 02. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod
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