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OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Vážení spoluobčané,

cenu 778 635,- Kč přičemž dotace MŽP činila
661 840,- Kč.

Blíží se konec volebního období, a s tím také
nové volby do obecního zastupitelstva. Dovolte mi poděkovat všem členům Zastupitelstva obce, Rady obce, členům komisí a zaměstnancům obecního úřadu za jejich dosavadní práci a současně provést krátkou bilanci
za volební období 2018-2022.

Od roku 2020 jsme spustili nové webové
stránky obce a mapový portál Gobec – vytvořeny pro splnění legislativních povinností
a přehlednější prezentaci a potřeby obce, jejichž součástí je informační systém „Hlášení
rozhlasu“ – portál pro rozesílání informací
občanům formou sms zpráv a e-mailů (do systému je nutné se přihlásit na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci).

Ihned po volbách jsme navázali na dlouho připravovanou akci Rekonstrukce centra obce
a v roce 2019 jsme zrealizovali stavbu, která
přispěla k modernizaci zpevněných ploch,
komunikací a zvýšení bezpečnosti v centru
obce. Na akci obec získala dotaci z IROP ve
výši 2 781 786 Kč z celkových nákladů stavby
7 523 580 Kč.

Pro zkvalitnění činnosti byla provedena
dernizace vybavení místní knihovny
řízením nových PC, projektoru a WIFI
za náklady 63 046,- Kč, z toho dotace
44 240,- Kč.

mo(posítě)
SZIF

Současně v témže roce jsme zvládli rekonstrukci místní komunikace (od bývalého
p. Vrubla směrem k Vratislavu Mintělovi), na
kterou obec získala dotaci z MMR ve výši
2 297 598 Kč z celkových nákladů 3 282 283 Kč.

Zásahová jednotka dobrovolných hasičů
byla vybavena ochrannými obleky, motorovou pilou a plovoucím čerpadlem umožňující
čerpání vody z vodní hladiny. Pořizovací náklady 137 589,-Kč, dotace SZIF 91 414,- Kč.

Dále jsme provedli rekonstrukci veřejného osvětlení v moderní LED technologii,
což přispělo k významné úspoře spotřeby
energie a tím i nákladů obce. (cena realizace
2 540 003,-Kč, dotace MPO 1 298 826,-Kč).

Na základě provedené revize vazníkové ocelové konstrukce střechy nad sálem Nová
Husarůvka byl zjištěn nevyhovující stav
konstrukce a sál byl z bezpečnostních důvodů uzavřen. Po zpracování projektové dokumentace byla zahájena realizace stavby, která
se v současné době dokončuje a kolaudace
a otevření sálu plánujeme v září tohoto roku.

Za účelem snížení spotřeby energií byla provedena instalace ekvitermní regulace kotelen základní školy, objektu Nová Husarůvka
a domova s pečovatelskou službou.

Jelikož oprava ocelové konstrukce vyžadovala
odstranění protipožárního nástřiku obsahující azbest, bylo nutné opravu a rekonstrukci
řešit komplexně včetně demontáže stávajícího podhledu a elektroinstalace. Nový sál tak
bude kromě opravené střechy nabízet nový
moderní vzhled s akustickým podhledem
a osvětlením. Stavba je financována z rozpočtu obce, přičemž náklady činí 8.792.000,- Kč.

Pro efektivní nakládaní s odpady v obci
byla zpracována studie pro optimalizaci systému nakládání s odpady jejíž zpracování
významně finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Na základě studie byly následně pořízeny nádoby na bio odpad, kontejnery
na tříděný odpad a štěpkovač za celkovou
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V roce 2021 byla schválena změna územního
plánu č.2 obce Soběšovice, která mimo jiné
potvrdila trend zachování venkovského charakteru obce. Změna územního plánu umožnila koupi části pozemků bývalého rekreačního střediska dolu DUKLA včetně objektu
„KAČABAR“.

Pro účely využití byla zpracována úvodní zastavovací a prověřovací studie, která je v současné době předmětem připomínkování. Po
schválení bude následovat studie proveditelnosti včetně způsobu financování. Cílem
obce je toto území zachovat ve svém vlastnictví a rozvíjet zde nájemní či obdobné bydlení.
Vzhledem k rozsahu se předpokládá postupná realizace v několika etapách.

Pořízení těchto pozemků umožňuje obci
v místě bývalého RS Dukla, které dlouhá léta
chátralo přeměnit tuto lokalitu pro bydlení
zejména mladých rodin.

Po demolici stávajícího objektu Kačabaru,
která je plánovaná na letošní podzim, dojde
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v příštím roce v tomto území k vytvoření veřejné zeleně a odpočinkové zóny pro občany
a návštěvníky obce.

hlašovat výběrové řízení na zhotovitele, předpoklad realizace 2023 – 2024.
Cyklostezka okolo Těrlické přehrady – propojení Soběšovice II.etapa, předání podkladů na MPO, předpoklad vyhlášení VŘ na
zhotovitele 2023, předpoklad realizace 2024
– 2025.

Dále v letošním roce zahájíme akce u ZŠ a MŠ
v Soběšovicích, jedná se nové multifunkční
hřiště – (přiznaná dotace MMR, vyhlášeno
VŘ na zhotovitele, předpokládané náklady
3 290 479,- Kč, dotace MMR 1 633 996,-Kč.)
a opravu oplocení, přístupového chodníku
a schodiště (přiznaná dotace SZIF, probíhá příprava na výběr zhotovitele. Předpokládané náklady 2 627 946,- Kč, dotace SZIF 1 168 000,- Kč)

V rámci této akce je pro naši obec zásadní realizace části komunikace od křižovatky u úřadu směrem k parkovišti u přehrady. Současně
s touto akcí bude realizována rekonstrukce
chodníku podél této komunikace a SmVaK
bude provádět výměnu vodovodního řadu
z důvodů jeho vysoké poruchovosti na vlastní
náklady.

Pro další rozvoj obce byly v tomto volebním
období zahájeny přípravy dalších investičních
akci, které v současné době jsou předmětem
povolování nebo řešení dotačních titulů pro
realizaci.

Obec Soběšovice ve spolupráci se Slezskou
diakonií Český Těšín poskytla bezplatné ubytování pro 10 vysídlených občanů Ukrajiny,
které zasáhl válečný konflikt. Toto ubytování
poskytujeme od 12.4.2022 v prostorách pokojů a bytové jednotky na Nové Husarůvce. Náklady na ubytování jsou kompenzovány prostřednictvím Magistrátu města Frýdku-Místku
ze státního rozpočtu.

Jedná se o tyto akce:
„Spolkový dům“ (bývala Sokolovna)
(předpokládané náklady na realizaci stavby
10 mil. Kč bez DPH)
Cílem projektu je vytvoření moderního multifunkčního stánku pro spolky v obci a vytvoření zázemí pro fotbalové hřiště. (projektová
dokumentace byla zpracována za podpory
dotace z MSK celkové náklady – 496 000,- Kč,
z toho dotace MSK 376 400,- Kč. Vydáno stavební povolení (2021).)

Touto bilancí bych v normálním období ukončil shrnutí, co se nám podařilo, ale současná
situace je jiná.
Dlouhodobá pandemie COVID 19 a současný válečný konflikt na Ukrajině zasáhl celou
společnost. Všichni máme obavy, jak se bude
situace vyvíjet a jaké dopady bude mít na náš
život.
Nebude to asi doba lehká, ale společnými silami, vzájemnou pomocí a spolupráci se jistě
tuto dobu podaří zvládnout.
Čekají nás komunální volby, doufám v maximální účast voličů a výsledek, který napomůže k dalšímu rozvoji a zlepšování života v naší
obci nejen občanům, ale i návštěvníkům.

Cyklostezka okolo Žermanické přehrady
– veškeré podklady předány na ministerstvo
průmyslu a obchodu, stavba je financována z prostředků ministerstva financí v rámci
(REVITALIZACE..) ministerstva financí bude vy-

Voznica Petr, starosta obce
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XX. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu 7. září 2022 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni. Program zasedání bude zveřejněn nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva na úřední desce obce Soběšovice.

Zastavovací studie „DUKLA“
Termín pro přijímání připomínek, či návrhů občanů k zastavovací studii „DUKLA“ se prodlužuje, a to do 30.9.2022. Své návrhy, nebo připomínky můžete odevzdat na Obecní
úřad Soběšovice. Úplnou zastavovací studii si můžete prohlédnout na našich webových
stránkách www.sobesovice.cz v sekci Obec.

Upozornění pro vlastníky pozemků
Vyzýváme vlastníky pozemků, aby si v průběhu měsíce září ořezali keře a stromy na svém
pozemku, které zasahují do profilu chodníků a místních komunikací. Dochází k poškozování techniky popelářů a v zimním období techniky údržby (poškozování majáků, zpětných zrcátek, atd.). V měsíci říjnu budou neořezané keře a stromy ořezány pracovníky
obce Soběšovice. Děkujeme.

Vítání občánků
Obec Soběšovice slavnostně přivítá nově narozené děti mezi občany obce. Termín
obřadu bude sobota 15. října 2022 v 10 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Vítání občánků je určeno dětem s trvalým pobytem v Soběšovicích.
V případě zájmu se dostavte osobně k vyplnění přihlášky na sekretariát obecního úřadu v úředních dnech pondělí nebo středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Uzávěrka přihlášek je pondělí 26.9. 2022.
Za KaS komisi, Irena Voznicová

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci září
Doloszycki Ján

5

Bártek Vladimír

Zpravodaj obce Soběšovice

Volby do zastupitelstev obcí
a třetiny Senátu Parlamentu České republiky
v pátek

se budou konat
23. září 2022 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
případné II. kolo voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky se bude konat
v pátek 30. září 2022 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.
v sobotu 1. října 2022 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na adrese:

Nezapomeňte si s sebou přinést platný doklad k prokázání totožnosti (občanský průkaz
nebo cestovní doklad).

Obecní úřad Soběšovice, Soběšovice čp. 10
v I. nadzemním podlaží budovy (zasedací
místnost v 1. patře obecního úřadu).
Hlasovací lístky obdrží voliči na svou adresu
trvalého bydliště nejpozději 3 dny před konáním voleb a ve dnech voleb budou i ve volební místnosti.

Případné požadavky na přenosnou volební schránku pro zdravotně indisponované
voliče nahlaste před volbami na obecní
úřad (nejpozději v první den voleb okrskové volební komisi).

ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Poděkování
Děkujeme Klubu Sobíšek za věnování a instalaci polepů na
schody v ZŠ a MŠ Soběšovice. Text na polepech využijeme
k opakování učiva a připomínáni si pravidel chování mezi lidmi.
Polepy barevně oživily schodiště do 1. patra školní budovy.
Mgr. Lucie Michálková
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Nevšední den s hasiči
Děkujeme za pestrý dopolední
program, který si pro nás připravili dne 21. 6. 2022 členové
Sdružení dobrovolných hasičů
v Soběšovicích.

Na závěr každé dítě obdrželo
od hasičů milou pozornost.
Tímto bych chtěla poděkovat za
skvělou organizaci, na které se
podíleli velitel SDH Soběšovice
Petr Chrobok, paní Věrka Solnická, paní Hanka Budzinská,
pan Martin Santarius, pan Igor
Dominík a pan Radek Oborný.

V úvodu si děti prohlédly
místní hasičskou stanici, následovala prohlídka hasičského vozu. Dále děti zhlédly
simulaci výjezdu hasičů. Poté
se děti přesunuly k přehradě,
kde si vyzkoušely stříkání hadicí. Velkým překvapením byla
pro děti jízda na motorovém člunu po Žermanické přehradě ve spolupráci s Policií ČR.

Všem zmíněným patří naše velké díky a už se těšíme na další
spolupráci.
Mgr. Radka Pardubická,
vedoucí učitelka MŠ Soběšovice

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE

Pozvání na oslavu
Mezinárodního dne seniorů
V pátek 7.října 2022 od 16 hodin se uskuteční v prostorách restaurace Nová Husarůvka
tradiční setkání seniorů u příležitosti jejich svátku. Bude připraveno bohaté občerstvení,
se svým programem vystoupí děti ze základní a mateřské školy a hned po nich si můžete
zazpívat i zatančit.
Těšíme se na Vaši účast.
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Římskokatolická farnost Domaslavice
Vážení spoluobčané,

Důležitým krokem v rozvoji života farnosti
pak bylo vybudování Komunitního centra nazvaného „Dům farní rodiny“. To se podařilo
díky dotaci sdružení MAS Pobeskydí. Dům
tvoří zázemí společenského života nejen farnosti, ale i mladých rodin z obce, a to hlavně
díky činnosti Klubu Sobíšek, který tyto prostory také využívá. Také o letošních prázdninách
zde proběhly postupně čtyři turnusy příměstských táborů. Jsme rádi také za finanční podporu obce, které je využita na provoz kostela
a komunitního centra.

rád bych aspoň malým dílem přispěl do sbírky
střípků ze života obce Soběšovice, kterým je
tento obecní zpravodaj. Jsme farnost s názvem
„Domaslavice“ se sídlem duchovní správy
v Horních Domaslavicích, tedy mimo Vaši obec.
Už tím se Soběšovice ocitají tak trochu „na
okraji“. Ale skutečný život farnosti sestávající
z pěti obcí okolo Žermanické přehrady má tady
ve Vaší obci důležitou a podstatnou část. A to
nejen v kostele a jeho okolí, ale hlavně v lidech,
kteří tady v obci bydlí a patří do našeho farního společenství.

Každou neděli (až na výjimky) se v kostele setkáváme v čase od 10 do 11 hodin. Tyto pravidelné bohoslužby lze sledovat také na internetu pod odkazem „DFR Sobesovice - You
tube“. Během školního roku připravují naše
maminky nedělní „slůvko pro děti“ ušité na
míru pro jejich věk a stupeň vnímání.

Kdysi opravdu platilo, že i v rámci farnosti byly
Soběšovice jen „filiální“ (dceřiný) kostel a vše
podstatné se dělo ve „farním“, tedy v Domaslavicích. Vývoj posledních roků však mnohé
změnil a z této části farnosti se stala živá komunita, do které patří mnoho mladých rodin
- z obce i z okolí - které se tu pravidelně - především o nedělích - schází.

Vážení spoluobčané, dveře našeho kostela jsou
otevřené pro všechny, kdo chtějí přijít a přemýšlet nad svým životem a hlubším smyslem
věcí. Rádi Vás zde uvítáme i v novém školním
roce!

Těší mě, že se nám už před více jak deseti lety
podařilo provést generální opravu kostela,
která byla spolufinancovaná Evropskou unií.
Pochlubit se můžeme prvenstvím v projektu
revitalizace stavby takového typu v celém Moravskoslezském kraji.

Jménem katolické farnosti Domaslavice
Mgr. Jan Vecheta

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Informační okénko Klubu Sobíšek
Letní prázdniny v Sobíšku znamenají spousty zábavy
Příměstské tábory 2022

a Těrlické přehrady. Celkem proběhly 4 turnusy a děti se proměnily do
rolí malých vědců, zálesáků, vydaly
se na pirátskou plavbu a na dobro-

Také v letošním roce probíhaly příměstské tábory dotované prostřednictvím Mikroregionu Žermanické
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bříška během obědů, Jiřině Polochové za odpolední svačinky a páteční vaření v kotlíku,
Petře Polochové za přípravu diplomů, práci
s fotografiemi a vůbec celé PR, a samozřejmě
také dětem a všem rodičům.

družnou cestu po stopách Indiana Jones.
Věříme, že si děti odnášejí spoustu nezapomenutelných zážitků, nová přátelství a že si
tábory užily.
Chceme poděkovat panu faráři za možnost
využít zázemí u kostela - Dům farní rodiny,
Markétce ze stájí Pitrov, Lucce Mokrosch a jejímu kulinářskému týmu, který nám letos plnil

Těšíme se na další tábory, ať už budou v jakékoli podobě 
Předsedkyně Mgr. Pavla Rudzká

Kdo má zájem, ať píše na
mail info@klubsobisek.cz
nebo volá na tel. č. +420
733 280 080 Dagmar Sláča-

Bezplatné doučování
Nabízíme podporu při vzdělávání žákům základních
a středních škol, kteří jsou
sociálně znevýhodněni, čímž se
rozumí takový žák, který naplňuje aspoň jeden z těchto bodů:

lové.
FEST Táborák se Sobíškem
Netradiční spojení radovánek se slavnostním ukončením příměstských
táborů a společným táborákem s přespáním ve stanech se uskutečnil začátkem srpna a byl velmi úspěšný.

a) žije v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován
k přípravě na vzdělávání (například
z důvodu nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných
zástupců, konfliktů v rodině),

Děkujeme všem dárcům, sponzorům, podporovatelům, návštěvníkům a dobrovolníkům,
kteří se na organizaci podíleli. Díky spolupráci
nás všech se podařilo z akce získat prostředky
na dofinancování stanu Pantheon, který bude
sloužit nejen dětem, ale také k různorodým
událostem pro dospělé.

b) žije v prostředí sociálně vyloučených lokalit
nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených,
c) je znevýhodněn z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li
znevýhodnění spojeno s nedostatečnou
znalostí vyučovacího jazyka, z důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické
formy vyučujícího jazyka v domácím prostředí žáka.
Doučování je zcela bezplatné a formu a čas
domluvíme podle individuálních potřeb
žáka.
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Zveme děti i dospělé
v sobotu 3. září od 10 hodin
na hřiště v Soběšovicích!
Celodenní vstupné 100 Kč
pro děti do 18 let (dospělí zdarma).
Co na vás čeká: zábavné soutěže pro děti,
ukázky z činnosti IZS, skákací hrad,
malování na obličej atd.,
příjemné posezení, občerstvení!
10

www.sobesovice.cz
Inzerce

Nabízím
•
•

Nabízím

zemní a výkopové práce - Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m
půjčovna, odvoz materiálu do cca 6m-Ložná plocha 2,10x5,5m

• zemní a výkopové práce -•Traktorbagrem
2t, dosah 2,7m
odtah vozidel
• půjčovna, odvoz materiálu do cca 6m-Ložná plocha
2,10x5,5m max 2t
Nabízím
• odtah vozidel
•
•

•

zemní a výkopové práce - Traktorbagrem 2t, dosah 2,7m
půjčovna, odvoz materiálu do cca 6m-Ložná plocha 2,10x5,5m max 2t
odtah vozidel

V případě zájmu volejte tel.č. 608 423 602, Soběšovice

V případě zájmu volejte tel.č. 608 423 602, Soběšovice
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Zpravodaj obce Soběšovice

Inzerce
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