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Zpravodaj obce Soběšovice

Obecní úřad Soběšovice
– obnovení úředních hodin

je nutné umožnit využití jen každé
druhé z nich např. nápisem „Nesedat“,
sedací místa nesmí směřovat proti
sobě ve vzdálenosti do 2 metrů),

Od 20. dubna 2020 Obecní úřad Soběšovice
obnovuje úřední hodiny ve standardním
rozsahu, a to:
Pondělí

  8,00 hod. – 12,00 hod.
13,00 hod. – 17,00 hod.

Středa

  8,00 hod. – 12,00 hod.		
13,00 hod. – 17,00 hod.

• rozmístěním stojanů pro dezinfekci
rukou do klientských prostor,
• použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo
jiné prostředky, které brání šíření
kapének,

za zpřísněných hygienických pravidel provozu vyhlášeným usnesení vlády ze dne
12. 3. 2020 č. 194 pod č. 69/2020 Sb., kdy
pravidla provozu spočívají v:

• prováděním zvýšených hygienických
opatření v místě provozu (dezinfekce
ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst,
kterých se běžně dotýkají ruce včetně
sdílených psacích potřeb),

1. omezení osobního kontaktu státních
zaměstnanců, zaměstnanců a dalších
úředních osob (dále jen „zaměstnanci“)
s adresáty veřejné správy (s žadateli,
s jinými účastníky správních řízení)
a dalšími externími osobami (dále jen
„klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou
úroveň; omezení kontaktů se provede
zejména takto:

c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace, je-li to možné,
a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této skutečnosti,

a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před
osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících
před vyhlášením nouzového stavu,

d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci
jiných orgánů a institucí, jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem,
pokud probíhají osobně, pak za zvýšených hygienických opatření,
e) výše uvedená opatření se přiměřeně
použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců
v rámci orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při
konzumaci jídel a nápojů bez nasazené
ochrany dýchacích cest,

b) při osobním kontaktu:
• přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů,
je-li to možné,
• vytvořením podmínek pro dodržování
odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné, zabránit shlukování
osob na chodbách nebo v čekací zóně
(jsou-li např. sedačky těsně vedle sebe,

Aktuální informace budou pro přihlášené
zasílány bezplatně přes Hlášení rozhlasu. cz.
– návod k přihlášení najdete na letáčku na
předposlední straně zpravodaje.
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Sběr nebezpečného odpadu,
elektrozařízení a výkup papíru
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:

30. 5. 2020
10,00 - 10,20
Pitrov- u pana Kubíčka
10,40 - 11,00		 křižovatka u pana Chroboka (býv.Ruml)
11,15 - 12,00		 odstavná plocha za budovou na hřišti - POZOR ZMĚNA
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:

29. 5. 2020 od 18,00 hod
30. 5. 2020 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 pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení, ty odevzdáte osobně v sobotu
30. 5. 2020 ve výše uvedených časech na výše uvedených místech
pracovníkům pojízdné sběrny !!!!!!
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Výzva občanům
Vyzýváme občany, aby odpady ukládali zásadně do kontejnerů. Pokud jsou plné, ukládejte odpady do jiného volného kontejneru v obci, určený pro daný odpad. Ukládáním
mimo nádoby porušujete Obecně závaznou vyhlášku, kde je zakázáno odpady ukládat
mimo nádoby. V době nouzového stavu svozová firma neodváží odpad uložený mimo
nádoby.

Oznámení o snížení sazby DPH
od 1. 5. 2020

Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností od 1.5.2020 k přeřazení
dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod do 2. Snížené sazby
DPH, tedy na 10 %
Cena v Kč/m3
Voda pitná(vodné)

41,10 Kč/m3 (bez DPH)

45,21 Kč (včetně 10% DPH)

Voda odvedená (stočné)

36,51 Kč/m3 (bez DPH)

40,16 Kč (včetně 10% DPH)

Komise kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice
Kulturní akce pořádané Komisí kulturní a sportovní Rady obce Soběšovice jsou zrušeny.
O možném konání budete průběžně informováni dle vývoje nouzového stavu.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji firmě Můj obchod za zajišťování nákupů.

Oľga Šibová.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci květnu
Marie Solnická, Anna Jungová,
Taťana Horklová, Oľga Šibová,
Drahomíra Slívová
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SPOLKOvÉ ORGanizace Obce inFORmUJí
Klub důchodců v Soběšovicích, květen 2020
Činnost Klubu důchodců Soběšovice je v návaznosti na současnou situaci “nouzového
stavu“ pozastavena ve všech aktivitách. Po zvážení průběhu postupných opatření v rámci
republiky budou aktivity znovu obnoveny.

Sbor dobrovolných hasičů Soběšovice informuje
Z důvodu nařízení vlády se ruší veškeré plánované akce – Stavění i kácení máje, a s tím spjaté
Fotbal svobodní-ženatí a Odveta ve fotbale.

Hasiči nabádají k opatrnosti
při jarním pálení, neboť začíná období
vypalování trávy a pálení klestí.
• mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)

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.

• místo pálení můžete opustit až po úplném
uhašení ohně
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny

Přetrvávajícím problémem je,
velmi často lidmi podceňované,
vypalování suché trávy, které
je však zákonem zakázáno.

• spalovat klestí či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
• 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.

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
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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.

v případě požáru volejte
HZS 150,112,
SdH Soběšovice:
Velitel jednotky
- 603465486

• 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.

Zástupce velitele
-734351677

inFORmaČní OKÉnKO KLUbU SObíšeK
S těžkým srdcem oznamujeme, že jsme se rozhodli
zcela zrušit všechny naše
akce až do září, s výjimkou táborů.

v podstatě zahodit, ale nejistá situace byla pro
nás mnohem náročnější. Zorganizovat akci
není otázka pár hodin, abychom mohli čekat
do poslední chvíle na rozhodnutí vlády, zda ji
budeme moci pořádat. Nevíme, zda vůbec
budou akce povolené v létě, případně s jakým
počtem účastníků. Všechny dosavadní plány
vlády jsou pouze vyhlídkou, mohou se kdykoliv změnit. Proto jsme se rozhodli, že se nebudeme zatěžovat udržováním otevřené Retro
párty, plánováním a zařizováním Sobíškových
slavností a dalších akcí. Pokud budeme moci,
potkáme se během léta v úzkém kruhu členských rodin a menší grilovačkou si vynahradíme ztracené akce a chvíle, kdy jsme spolu
nemohli být. Doufejme, že nám situace již
bude přát.

Konkrétně se zrušení týká těchto akcí:
• Retro párty, která se měla konat 14. března. Peníze za vstupenky vrátíme hotově
nebo na účet, napište nám na info@klubsobisek.cz.
• Sobíškovy slavnosti, které byly v plánu
13. června.
• Sobíškohrátky probíhající každý čtvrtek.
• Dále bylo zrušeno vítání jara a také nemůžeme počítat s plánovaným výletem.

Rádi bychom slíbili akce pro veřejnost alespoň
na podzim, ale budeme se držet zkrátka.

V plánu zůstávají pouze dva turnusy příměstských táborů konané od 27. července do
7. srpna. S ohledem na vývoj epidemiologické
situace budeme tábory teprve plánovat a připravíme bližší informace.

Na závěr děkujeme všem našim partnerům
a sponzorům za to, že nás podporovali a dále
podporují a věříme, že brzy budeme moci opět
spolupracovat, díky čemuž přineseme radost
nejen dětem.

Nebylo vůbec snadné se rozhodnout naše úsilí
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Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

Vyplňte ústřižek vpravo

Obec
Soběšovice
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Důležité informace

Oznámení obecního úřadu

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z obce.
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.sobesovice.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Služba bude spuštěna
od 1.listopadu 2019

Nově si také nainstalujte Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou
najdete na Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů
do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který Vám nabídne.

Nainstalujte si aplikaci

Další možnosti odběru:

Pokud nemáte možnost odběru hlášení pomocí mobilní aplikace (dotykový telefon),e-mailu a chcete odebírat hlášení
prostřednictvím SMS zpráv, přihlaste se prosím osobně na obecním úřadě.
Zasílání hlášení formou SMS zpráv Vám bude aktivováno na OÚ. Odběr SMS bude povolen jen jedné osobě v
domácnosti.

Odběr hlášení formou SMS

Přejděte na www.sobesovice.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Přihlaste se přes internet

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Petr Voznica, starosta obce Soběšovice

Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme
informovat SMS zprávami, e-mailem, mobilní aplikací nebo přes webové stránky.

Nabídky prodeje

5.

Obraťte se na některý z těchto kontaktů:
obec@sobesovice.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Potřebujete poradit?

Upřednostňujeme odběr hlášení e-mailem a mobilní
aplikací (dotykový telefon).
SMS zprávy budou zasílány pouze jedné osobě na
jedno číslo popisné.

Nepřítomnost lékařů, změna ordinačních
hodin

4.

3.

Kulturní akce, sportovní akce

2.

Opravy inženýrských sítí,
odstávky a odečty vody, elektřiny a plynu

Oznámení obecního úřadu

1.

Výstražné informace

Mám zájem o tyto informace:

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů
za účelem zasílání aktuálních informací z obce.
Je mi více než 16 let.

Podpis:

E-mail:

Telefon:

Ulice a č.p.:

Jméno a příjmení:

Registrace k odběru hlášení

SMSkou

chtěli byste být informováni o aktuálním dění v naší obci?

E-mailem

Vážení spoluobčané,

www.sobesovice.cz

Inzerce

Doporučený postup hygieny podle Světové zdravotnické organizace
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