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OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
Svoz BRKO, trávy a listí
Poslední svoz BRKO, trávy a listí bude v letošním roce v pondělí 18. listopadu 2019.

Povinné čipování psů
Označení psů mikročipem provádějí soukromí
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost.
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi
120,- Kč až 450,- Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí lékaři účtují za jeho aplikaci.
Ceny jsou smluvní.

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data by měl být
na území České republiky označený každý pes.
• Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem

Majitel si tuto službu zajišťuje sám, na vlastní náklady.

• Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz)

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit
správní řízení s uložením až 20 tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby
neměl platné očkování proti vzteklině.

• Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku)

Pokud máte psa s platným očkováním proti
vzteklině a termín přeočkování má až v průběhu
roku 2020 (případně 2021 či 2022) je nutné nechat psa označit mikročipem do konce roku 2019,
jinak bude očkování považováno za neplatné.

• Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před
3.7.2011.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci listopadu
Magátová Pavla
Vlček Jindřich
Rykrová Adéla
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Pich Bohuslav
Teperová Anežka
Pavloková Františka
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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. 349/25/2019 ze dne 16. 10. 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 40 000 Kč včetně DPH – váha 100 %
• čestné prohlášení, že žadatel nemá dluh vůči obci Soběšovice
4. Způsob podání nabídky:
• termín podání nabídek : do 11. 11. 2019 do 17 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 12. 11. 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.
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• Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý prostor bez souhlasu pronajímatele do podnájmu
jinému.
• 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.

Pozvánka na výstavu
Děti ze ZŠ a MŠ Soběšovice připravují výstavu s názvem „Vše o jídle“. Letos jsme se zaměřili
na zdravé stravování, zdravý životní styl, správné stolování, proces trávení a stavbu trávicího ústrojí v našem těle. Malujeme, kreslíme, tiskneme, modelujeme. Přijďte se podívat,
co všechno se nám podařilo vytvořit.
Vernisáž výstavy začíná 13.11.2019 v 16:00 hod. ve školní tělocvičně, kde vystoupí děti MŠ
a ZŠ s připraveným programem. Ve školní jídelně bude pro všechny připraveno občerstvení,
které přichystají děti společně s maminkami.
Těší se na vás žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Soběšovice
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE

Vyhodnocení akcí
V úterý 17.září se konala tradiční Drakiáda. Účast byla enormní. Děti přilákalo nádherné počasí, a tak jsme si užili létání i následné opékání párků. Kulturní komise zajistila odměny a diplomy
dětem předala paní ředitelka ze základní školy. Společně jsme si užili krásné odpoledne.
V pátek 4. října se uskutečnily oslavy Dne seniorů v sále Nové Husarůvky. Pan starosta poděkoval našim seniorům a popřál zdraví a optimismus do dalších let. Vystoupení dětí ze základní
školy, živá hudba i výborné občerstvení dokreslilo velmi příjemnou atmosféru.
Děkujeme všem přítomným za účast a budeme se těšit na setkání v příštím roce.

Mikuláš

Pozvánka

Ve čtvrtek 5. prosince od 16 hodin v sále
na Nové Husarůvce pořádáme Mikulášskou nadílku s klaunem Hopsalínem. Pro
děti do 15 let s trvalým pobytem v naší
obci je cena balíčku 60 Kč, pro jiné návštěvníky je cena 120 Kč. Balíčky je nutné
si objednat a zaplatit stanovenou částku!
Objednávejte ve škole a školce, v úředních
dnech na obecním úřadě u paní Petry
Valoškové do středy 27. 11. 2019.

Kulturní a sportovní komise Rady obce
Soběšovice zve zájemce o prodej na Vánočním jarmarku. Ten se bude konat v sobotu 7. prosince od 14 hodin v sále Nové
Husarůvky. Prodejní místo si rezervujte
osobně nebo telefonicky 558 404 550 na
OÚ Soběšovice.
Za KaSK Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ

SDH Soběšovice informuje
Soběšovický Železňák 2019
nazvaná Silová soutěž TFA pro hasičskou mládež. Toughest Firefighter Alive je silový víceboj, který simuluje práci hasičů, a to včetně

Náš sbor dobrovolných hasičů zorganizoval
pro nejmladší hasiče soutěž Soběšovický Železňák. Pod tímto názvem se skrývá oficiálně
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ců“, kteří se v náročné konkurenci neztratili
a mnozí z nich dosáhli „na bednu“: J. Dominíková, C. Kubíčková, D. Uher, J. Nytra, A. Budzinski, S. Hrabcová, K. Goluchová, T. Tomášková, L. Goluchová. Blahopřejeme, děkujeme za
účast i ostatním a těšíme se na vaše skvělé
výkony i příští rok. Poděkování patří také sponzorovi Stavebniny Papuga z Těrlicka.

plné hasičské výstroje. Závodní trať TFA je
složena ze 4 úseků, které se běhají dohromady,
nebo po jednom. Každý z úseků obsahuje disciplíny simulující zásahovou práci hasičů.
Tahání hadic, motání hadic, tahání figuríny,
nošení závaží, překonání bariéry.
Zápolení proběhlo celkem ve čtyřech kategoriích A, B, C, D rozdělených podle věku, ve
kterých bojovalo o nejlepší výkony 133 soutěžících! Domácí hasiče reprezentovalo 25 „bor-

Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva
vnitra ČR.

Povodně 2019
Výjezdová jednotka našeho sboru se
v pátek 4. 10. zúčastnila velkého cvičení POVODNĚ 2019, konaného na
Těrlické přehradě. Do akce bylo zapojeno 320 žáků, kteří byli za koordinace IZS (integrovaný záchranný
systém – policie, hasiči, zdravotníci)
evakuováni při bleskových povodních do bezpečí. Akce se zdařila, jistě
přispěla k cenným zkušenostem při
řešení situací, které, doufejme, nenastanou.
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Turnaj v malé kopané
naši fotbalisté – hasiči, ve složení: Radek Siuda,
Radomír Oborný, David Hanušovský, Nicolas
Perich, Radomír Budzinski, Stanislav Budzinski,
Miroslav Budzinski, Lukáš Pich a Martin Santarius, získali vítězný pohár! Děkujeme.
Hasiči SDH Soběšovice

V sobotu 5. 10. proběhl na fotbalovém hřišti
u nás v Soběšovicích turnaj v malé kopané. Turnaje se zúčastnila sice jen tři družstva: SDH
Těrlicko, SDH Hradiště a SDH domácích, o to byl
boj urputnější. Úkolem našeho mužstva bylo
obhájit prvenství z loňského roku. Podařilo se,

Zahrádkáři informují
Současnost a historie - 60 let naší organizace
V pátek 22. listopadu 2019 od 17,00 hod. na
Staré Husarůvce proběhne tradiční veřejné
vyhodnocení soutěže s názvem „Květinová
výzdoba v naší obci“. Výzdoby budou promítány a občané sami rozhodnou o nejlepších.
Zvaní jsou všichni občané.

V sobotu 24. září 2019 bylo na Nové Husarůvce
tradiční, úspěšné vinobraní. Děkujeme všem,
kteří se o to přičinili, zvláště pak sponzorům
za dary do tomboly .
V pátek 4. října 2019 jsme uskutečnili tematický autobusový zájezd na Jižní Moravu, který
byl ukončen naučnou exkurzí do vinohradů
a sklípku v Polešovicích.

Uvádíme pěkné, dosud nezveřejněné, květinové výzdoby: Manž.: Šlusařovi, Baranovi, Rykrová G., Bednářovi, Škapovi, Jungovi, Petrželovi,
Chytkovi, Hrabcovi, Chovancovi, Blahutovi,
Šafarčíkovi, chata 079 Kuchařovi a Zientková.

Detaily ke shlédnutí na
www.usczsfm.rajce.net
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Krátce několik informací k šedesátileté historii
naší organizace
Před šedesáti lety byla založena organizace
zahrádkářů v Soběšovicích. Předsedou byl
zvolen p. Karel Guziur, místopředsedou
p. Ladislav Molenda a jednatelem p. Bohuslav
Zahraj. Dalšími členy výboru byli p. J. Konečný,
p. J. Křístek , p. K. Mrozek a p. V. Kubiček. Nejaktivnějším předsedou a nejdéle ve funkci byl
p. Ladislav Molenda. V tomto období byl místopředsedou p. Petr Masnica, známý a obětavý
pěstitel ovoce. Organizace zajišťovala nedostatková hnojiva, semena, stromky a organizovala odborné přednášky, tematické exkurze,
z počátku výhradně do ovocných sadů. Jednou z prvních akcí našich zakladatelů bylo osázení svahů pod fotbalovým hřištěm stromky.
Stálou náplni organizace je poskytovat
odborné informace členům, podporovat společenský život a aktivity pro krásu a rozvoj
naší obce.

Z historie stojí za zmínku :
• V roce 1976 naše organizace osázela zeleň kolem celého objektu Nová Husarůvka
a točny, kterou jsme rovněž udržovali, včetně
sekání trávníků (cca 15xročně), a to od roku
1983. V roce 1984 jsme přivezli a usadili bludný balvan před sál Nové Husarůvky.
• První VINOBRANÍ bylo naší organizací uspořádáno v roce 1978. Každoročně v této tradici pokračujeme, již 41 let.
• Vyhodnocení květinové výzdoby u rod. domků, chat a rekreačních středisek v naší obci
provádíme trvale od roku 1980, již 39 let.
• V roce 1981 bylo vysázeno členy 150 ks černých jeřábů – aronii na pronajatém pozemku
o velikosti 0,6 ha, který byl nevhodný pro
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a není jim lhostejný vzhled naší obce. Oblíbené
jsou každoroční jarní autobusové nákupní
zájezdy do zahradnictví a návštěvy vzorových
zahrad. Spolkové informace dostává většina
členů internetem a ty důležité jsou vyvěšeny
i ve vývěsní skřínce zahrádkářů u OÚ. Stačí
zaplatit 80 Kč ročně a jste členem spolku
zahrádkářů s šedesátiletou aktivní historii
v obci. Vítáme občany, kteří mají zájem.

zemědělskou velkovýrobu – dnes zalesněný
jižní svah nad Harendou.
• V roce 1982 jsme zajistili 160 ks alejových
javorů a vysadili kolem komunikací, včetně
kempu pod Husarůvkou. Tyto byly námi zapěstovány a udržovány. V roce 1988 měla
naše organizace 135 členů.
Zahrádkáři jsou organizací pro všechny
občany, kterým je blízká zahradnická činnost

Miroslav Peřina, jednatel

Klub důchodců v Soběšovicích
- listopad 2019
• 6. 11. 2019 ve středu od 15 hod. setkání členů v DPS
• 27. 11. 2019 ve středu od 15 hod. výbor v DPS

INFORMAČNÍ OKÉNKO KLUBU SOBÍŠEK
Na naší schůzi jsme odsouhlasili návrh týkající
se výtěžku ze Školního plesu, který je plánován
na 14. března 2020. Už teď jste na něj srdečně
zváni ! Výtěžek z plesu bychom rádi věnovali
na zakoupení bubnů do naší školy, kde velmi
často a pravidelně probíhá tolik mezi dětmi
oblíbená Muzikoterapie.

V měsíci říjnu jsme
slavnostně zahájili
náš I. běh Sobíškohrátek v Domě farní
rodiny!!!
Jedná se o specifickou formu kroužků
(mimoškolních aktivit), které nemají jednorázový charakter, a kde se děti mohou s námi
scházet v doprovodu rodičů nebo bez nich.
Děti, přijďte mezi nás!! Program a další informace naleznete na našem webu.

Věříme, že i vy rodičové, přátelé školy/školky,
nám s tímto nemalým snem pomůžete, ať už
formou sponzorského daru, nebo vaší přítomností na plese.
Spolupráci se školou myslíme vážně a veškerou pomoc směřujeme dle přání paní ředitelky,
s kterou vše předem konzultujeme.

Dále máme radost, že jsme mohli po konzultaci s paní ředitelkou naší ZŠ a MŠ Soběšovice
zakoupit do školky po 10 ks hrábí, které věříme, že děti potěší a na venkovní zahrádce si je
v tomto podzimním období užijí.

Aktuální informace zveřejňujeme na našem
webu www.klubsobisek.cz.
9

Zpravodaj obce Soběšovice

Bezplatné sociální poradenství
V komunitním centru vedle kostela
v Soběšovicích je poskytováno dvakrát
měsíčně, vždy první a třetí středu od
16:00 do 18:00 hodin.
V tento čas je možné poradenství využít osobně nebo kontaktovat sociální
pracovnici telefonicky na čísle +420
731 367 834.
Dotazy je možné zasílat také na e-mail:
poradenstvi.sobesovice@seznam.cz.
Na e-mailové dotazy bude rovněž
odpovídáno v provozní době poradny.
Služba je anonymní a bezplatná.
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