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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
XII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
svolané na dne 10. 3. 2021
Zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
svolané na 10. 3. 2021 bylo pro neschválení programu zrušeno.

Dle § 92 odst. 1 zákona o obcích bylo svoláno XII. zasedání Zastupitelstva obce
v náhradním termínu, a to na 18. 3. 2021.

Na XII. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaném dne 18. 3. 2021 zastupitelstvo obce mimo jiné
projednalo a vzalo na vědomí:

projednalo a schválilo:
• Strategický plán rozvoje sportu
• Strategický plán rozvoje obce

• Zprávu z kontroly hospodaření DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady

projednalo a neschválilo:
• Žádost o prodej části pozemku parc.
č. 331/4 v majetku obce
• Žádost o prodej pozemku parc. č. 443/25
v majetkuk obce

Nepřijalo usnesení k vydání OZV č. 1/2021
o regulaci hlučných činností a nočním
klidu

Opakované veřejné projednání upraveného
Návrhu změny č. 2 Územního plánu Soběšovice
Dne 12. 4. 2021 v 16,00 hod. se koná v objektu restaurace Nová Husarůvka opakované
veřejné projednání upraveného Návrhu změny č. 2 Územního plánu Soběšovice.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci dubnu
Leopold Zachník
Eva Papalová
Milada Foukalová
Miroslav Ciompa
Miroslav Chromečka
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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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Zahájení sběru a svozu
biologicky rozložitelného odpadu

Sběr „BRKO“ začne probíhat od pondělí 12. 4. 2021 – svozový den – PONDĚLÍ.
Svoz a likvidaci v letošním roce opět zajišťuje fy FCC Česká republika, s.r.o.
Nadále zůstává zachován stávající sběr do plastových pytlů 70 x 80 cm. Pokud použijete objemnější pytel, jeho váha nesmí přesáhnout 30 kg.
Pokud bude Váš pytel po vysypání natolik poškozen, že jej nelze příště použít, zaměstnanci svozové firmy Vám na místě zanechají nový, neporušený.

ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Vážení rodiče,
ve dnech od 15. 4. do 30. 4. 2021 proběhne zápis do 1. ročníku Základní školy
Soběšovice pro školní rok 2021/2022 distanční formou. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání najdete na www.zssobesovice.cz (v dokumentech). Vyplněnou
žádost můžete doručit do školy těmito způsoby:
- do datové schránky školy, ID: 66amhm2
- poštou
- osobním podáním do školy (po domluvě s ředitelkou školy 775 941 141)
k žádosti doložte kopii nebo sken rodného listu dítěte.

Knihovna informuje
V souladu s vládním nařízením funguje knihovna pouze přes

VÝDEJNÍ OKÉNKO
Než nás navštívíte je NUTNO knihy REZERVOVAT
Rezervace knih:
• Přes náš online katalog www.fmi.tritius.cz/library/sobesovice/
• Mailem na knihovnasobesky@seznam.cz
• Telefonicky 558 404 555 (pondělí, středa, pátek do 15 hod)
Před vyzvednutím knih, VŽDY vyčkejte na POTVRZENÍ, že jsou připraveny k vyzvednutí.
Zároveň si domluvíme přesný čas Vaší návštěvy. Vyhneme se tak případnému kontaktu
s dalšími čtenáři.
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Zahrádkáři informují
Teplo, modrá obloha a jaro, to všechno láká ven.
Kvůli pandemii je doporučováno zůstat doma.
Výhodu mají teď zahrádkáři. Narůstá počet zájemců o pěstování zeleniny podle známého
doporučení „vypěstuj si sám“. V únoru dostali
proto všichni členové balíček se semeny a na
podzim budou pěstitelské úspěchy členů oceněny. Většina členů má s organizací kontakt

internetem. Tito teď dostávají e-mailem fotografie z nedávných společných setkání i aktuální informace. Posouvání termínů akcí skončilo
novým rokem. Co budou mít zahrádkáři na
programu letos víme, ale chybí reálné termíny.
Co nechybí je radost z práce na zahradě. Už to
ale naštěstí s jarem začalo doopravdy. Sledujte
vývěsní skříňku zahrádkářů u Obecního úřadu.

Klub důchodců informuje:
Setkání členů Klubu důchodců Soběšovice
je z důvodu pokračování nepříznivé epidemiologické situace zrušeno.
měsíc Duben:

07. 04. 2021 – setkání členů od 15,00 hod v DPS - ZRUŠENO!
28. 04. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod

Informační okénko Klubu Sobíšek
Putovní kniha Klubu
Sobíšek plná úkolů,
rébusů a jiných aktivit
odstartovala svou cestu
koncem února. Jejím
posláním je propojit
kamarády, rodiny a známé z naší obce, což se podle fotek daří. Její
putování můžete sledovat na našem FB, ale
již i na našem webu.
Stále přijímáme přihlášky na příměstské tábory 2021. Některé turnusy jsou téměř naplněné.
Neváhejte a hlaste své děti, než bude pozdě.
Program bude opět pestrý. Bližší informace,

podmínky a slevy na www.klubsobisek.cz/
primestsketabory.
V současné době se snažíme žádat o granty od
různých nadací, díky kterým bychom mohli
zpestřit nabídku hrátek o kvalitní pomůcky a nástroje. Doufáme, že se situace uklidní a od září
nabídneme hrátky v plném rozsahu. V plánu
je i nabídka výuky anglického jazyka, hry na
flétnu a jiné.
Během měsíců května a června bude probíhat
zápis dětí předškolního věku do našeho lesního klubu v přírodě U Jonáše. Bližší informace najdete v následujícím zpravodaji nebo
na webu www.klubsobisek.cz/jonas.
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Hasiči nabádají k opatrnosti při jarním pálení
neboť začíná období vypalování trávy a pálení klestí.
S příchodem jara hasiči nabádají k opatrnosti při tradičním pálení trávy a klestí.
Vegetace je suchá a hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným
rychlým šířením do okolního prostředí.

Přetrvávajícím problémem je, velmi často
lidmi podceňované, vypalování suché trávy,
které je však zákonem zakázáno.
• Právnické osoby a podnikající fyzické
osoby (firmy, společnosti) nesmí dle zákona o požární ochraně provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých
látek na volném prostranství jsou navíc
povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření
požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě
může takovou činnost zakázat.

Při pálení biologického odpadu doporučujeme dodržovat tato pravidla:
• velikost hromad zeleného odpadu po úklidu
(případně zbytků po těžbě) volte tak, aby
shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor starší 18 let
• při náhlém zhoršení počasí - silném větru pálení ihned přerušte a oheň uhaste
• místo pro pálení izolujte pruhem širokým
nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu
• mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)
• místo pálení můžete opustit až po úplném
uhašení ohně

• Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové
adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé straně
naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jen
jednoduché registrace.

• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
• spalovat klestí či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů

SDH Soběšovice:
Velitel jednotky
Zástupce velitele

V případě požáru volejte

HZS 150, 112
6
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Charita Český Těšín poskytuje širokou škálu
odborného poradenství a nabízí pomoc i Vám!
Pracovnice Charitní poradny pro rodiny –
seniory a pečující jsou tady pro Vás. Ochotně
k Vám přijedou, poradí a pomůžou, zorganizují setkání či přednášku na téma: „Péče o seniora v domácnosti“

Každý z nás se
může ocitnout
v situaci, kdy
bude muset pečovat o své blízké nebo bude
sám potřebovat péči a právě v tomto okamžiku by podpora měla být nablízku.

Proto neváhejte a s důvěrou se obraťte na vedoucí této služby paní Radku Heliošovou na
tel. čísle: 734 300 828.

Pokud zrovna prožíváte toto složité období,
nezapomeňte, že v tom nejste sami.

Více informací o této službě najdete na našich stránkách: https://ceskytesin.caritas.
cz/jak-pomahame/poradenstvi/charitni-poradna-pro-rodiny-seniory-a-pecujici/

Vážení občané,
velice Vám děkujeme za podporu v roce 2020.
Díky Vám můžeme být v této nelehké době
k dispozici všem, kteří nás oslovují a nadále pracovat
v souladu s posláním naší organizace:
„Jsme tady pro ty, kteří nás potřebují“.
Děkujeme rovněž všem, kteří neváhali a jakýmkoliv
způsobem se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky.
Děkujeme. Vaší pomoci si vážíme!
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UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
č. 110060753975

dne

1. 4. 2021

7:30

od

do

15:30

hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Soběšovice (okres Frýdek-Místek)
č. p. 58-75, 97, 100, 102, 111, 121, 124, 126-132, 153, 165, 166, 171, 174, 175, 176, 183, 186, 191, 193, 197,
198, 199, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 224-237, 239, 240, 245, 248,
249, 251, 252, 254, 256, 257, 261, 266, 272, 279, 284, 285, 286, 288, 291
č. ev. 2, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 40, 41, 42, 50, 53, 57, 60, 65, 67, 70, 79, 91, 94, 95, 104, 108, 113, 116,
122, 127, 187
kat. území Horní Soběšovice (kód 751936): parcelní č. ST. 724, 314/43, 328/19, 328/20, 328/21

UPOZORNĚNÍ
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto
vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na
zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do
vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...
TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat
e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek
elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).
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UPOZORNĚNÍ
na odstávku elektřiny
č. 110060753975

dne

1. 4. 2021

7:30

od

do

15:30

hodin

Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit
VYSVĚTLIVKY
– adresy dotčené odstávkou elektřiny
– místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA
IDDS: nfwbrpm (Obec Soběšovice)
Strana 2 z 2
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Inzerce
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
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