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OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
IX. veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu 9. září 2020 od 17:00 hod. v sále restaurace Nová Husarůvka
v Soběšovicích, nebo v zasedací místnosti Obecního úřadu, a to dle platných hygienických opatření v době konání zasedání. Všichni občané jsou srdečně zváni, vstup
pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.
Program zasedání bude zveřejněn nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva na
úřední desce obce Soběšovice, kde bude rovněž stanoveno místo konání.

Volby do zastupitelstev krajů
se budou konat v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu
3. října 2020 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na adrese: Obecní
úřad Soběšovice, Soběšovice čp. 10 v I. nadzemním podlaží budovy (zasedací
místnost v 1. patře obecního úřadu).
Hlasovací lístky obdrží voliči na adrese nejpozději 3 dny před konáním voleb a ve dnech
voleb budou i ve volební místnosti. Nezapomeňte si s sebou přinést platný doklad
k prokázání totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad) a ochranné pomůcky
dýchacích cest dle platných hygienických nařízení.

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení
a výkup papíru
10. 10. 2020:
10:00–10:20 Pitrov - u pana Kubíčka

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:

10:40–11:00:
křižovatka u pana Chroboka (býv. Ruml)
11:15–12:00:
odstavná plocha za budovou na hřišti
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat:
baterie a akumulátory všeho druhu, odpady
ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje,
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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.

10. 10. 2020 do 12:00 hod, po tomto čase
sběru budou IHNED ODVEZENY

Dále bude organizován sběr OBJEMNÉHO
ODPADU. Velkoobjemové kontejnery budou
na výše uvedených stanovištích přistaveny:

Pneumatiky ze zemědělských strojů, nákladních automobilů a vleček odevzdejte tam,
kde jste koupili nové.

9. 10. 2020

Do těchto kontejnerů můžete odložit
objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.
Nepatří tam jiné než automobilové pneumatiky!!! Televizory, ledničky, jiné elektrozařízení, ty odevzdáte osobně ve výše uvedených časech na výše uvedených místech
pracovníkům pojízdné sběrny!

od 18:00 hod

NEBUDE PROVÁDĚN VÝKUP PAPÍRU

Upozornění na stanovení termínu pro podávání
návrhů na změny územního plánu obce Soběšovice
Rada obce Soběšovice na své 42. schůzi, konané dne 12.8.2020 stanovila termín pro podávání
návrhů na změny územního plánu obce Soběšovice, a to do 31. května daného roku. Návrhy
podané do stanoveného termínu budou projednány na zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice v září téhož roku.
Návrhy, podané po tomto termínu budou projednány v září příštího roku.

Upozornění pro vlastníky pozemků
Upozorňujeme na povinnost vlastníků pozemků týkající se údržby zeleně. Proto je vyzýváme, aby ihned 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.). Děkujeme.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci září 2020
Číž Oldřich

Jacková Jiřina

Dvořák Miloš

Pichová Jana
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE:
Drakiáda

Taneční kurz

Ve spolupráci se základní a mateřskou
školou plánujeme na září tradiční Drakiádu. Termín určíme dle počasí, proto
sledujte vývěsku ve škole i školce. Tak
jako v předchozích letech se uskuteční
soutěž o nejkrásnějšího a nejlépe létajícího draka. Odměny máme připraveny
a můžete se těšit i na opékání párků. Proto zveme všechny, kdo chtějí s námi zažít
krásné odpoledne.

Obec Soběšovice spolu s Komisí
kulturní a sportovní Rady obce
Soběšovice Vás zvou k účasti na tanečním kurzu. Přihlášky posílejte na
e-mail: danceart@dance-art.cz do
8. září 2020. Další informace na přiloženém letáčku nebo na stránkách
www.dance-art.cz

Oslava Mezinárodního dne seniorů - ZRUŠENO!
Plánované setkání seniorů dne 2. října 2020 se z důvodů epidemiologické situace ruší.
Za KaSK Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Zahrádkáři informují:

Klub důchodců
v Soběšovicích,
září 2020

• Vinobraní se letos uskuteční v sobotu dne 26. září 2020 v sále na
Nové Husarůvce. Informace a objednávky stolů na tel. č.: 739 546
118, p. Miroslava Pavlíková.

Klub důchodců Soběšovice na základě postupných uvolňovaných
opatření v rámci kraje a při dodržování hygienických nařízení, pokračuje v následujících aktivitách:

• Bývá tradicí, že navštěvujeme některé okolní výstavy zahrádkářů.
I letos navštívíme výstavu na Lučině, a to v neděli 13. září 2020 dopoledne a v sobotu 3. října 2020 dopoledne se podíváme do obce
Nebory.

02. 09. – setkání členů od 15:00
hod v DPS
23. 09. – výbor v DPS od 15:00 hod

Informace na tel. č.: 604 480 503.
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JACHTAŘI INFORMUJÍ
Yachtclub Baník Ostrava v rámci roku 2020 musel zcela přehodnotit své plány. V souvislosti s epidemií koronaviru Komise
závodů ČSJ oznámila dne 23. 3.
2020 zrušení všech vypsaných
závodů do odvolání. Situace se
začala rozvolňovat až koncem
měsíce května a doporučený
způsob provedení zabezpečení závodů měl za následek, že
po zralé úvaze se Yachtclub
Baník Ostrava rozhodl oba své
jarní závody zrušit. Jiná situace
byla v oblasti tréningu, který
probíhal na Žermanické přehradě v měsících dubnu a květnu 2 - 3x v týdnu. Že se nejednalo o promarněný čas, se
ukázalo při krajském přeboru
(pořádaném na Slezské Hartě),
kde v lodní třídě Optimist, která je hlavní lodní třídou pro děti
ve věku 7-15 let získali závodníci Yachtclubu Baník Ostrava 2.
a 3. místo. Počet dětí, které začaly jezdit na lodi, se v roce
2020 zvýšil, což je pozitivní
zprávou pro budoucnost oddílu.
Pokud nedojde ke zhoršení situace epidemie koronaviru, tak
na Žermanické přehradě proběhne ve dnech 5.-6. 9. 2020,
59. ročník závodu Hornická regata, kde již má klub zájem
vypustit na vodu nové nejmladší závodníky, kteří letos
poprvé usedli na loď. Případné
zájemce o jachting srdečně
zveme k návštěvě oddílu.
Ing. Jan Hejna člen výkonného
výboru klubu
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INFORMAČNÍ OKÉNKO KLUBU SOBÍŠEK
schovanou ještě ze zrušené Retro
párty. Do příprav se opět zapojila
spousta osob, za což moc děkujeme.

Hurá, další výzva zvládnuta! S 23
dětmi jsme strávili dva týdny na
příměstském táboře v indiánském
stylu. Zažili jsme horké i deštivé
dny, chvíle veselí i drobná poranění.
Všechno jsme společně zvládli, což
dalo vzniknout novým přátelstvím.

Mezi nezapomenutelné akce
zařazujeme opékačku s přespávačkou, která navazovala na
ukončení příměstského tábora. Rodiny dětí se
sešly v pátek 7. srpna v 16:00 hod, aby shlédly
kovbojské vystoupení. Následovala volná
zábava a večerní posezení u táboráku, opékání
párků, zpěv za doprovodu kytary, stanování
i přespání pod širákem. Oheň se nám podařilo
udržet slibovaných 24 hodin za neustálého
přikládání, a tak jsme si ráno mohli na snídani
připravit vaječinu. Atmosféra byla tak kouzelná,
že doufáme v zopakování :-)

Moc děkujeme všem dobrým lidem, díky
kterým si děti odnášejí příjemné zážitky, ať
už vedoucím tábora, tak Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, Resortu Maják,
Petrovi Chrobokovi, obci Soběšovice, panu
faráři Janu Vechetovi a Agátě Mrózkové.
Vyjmenovávat bychom mohli dále, byli jsme
potěšeni ze všeho, co se nám dostávalo – tipy
na výlety, dobroty pro děti, vybavení na tábor
atd. Zapojilo se mnoho lidí, a o to více byly
dojmy ze společných chvil s dětmi radostnější.

Nyní jsou před námi další akce. V neděli
20. září budeme s dětmi opět na stopě
soběšovického pokladu a v sobotu 10.
října uskutečníme druhý bazárek dětského
oblečení a doplňků. Sledujte naše webové
i facebookové stránky, ať vám nic neunikne!

V sobotu před zahájením táborů jsme si užili
rodinný den s našimi členy, rodinami a přáteli.
Připravili jsme různé venkovní hry, které si
zahrály celé rodiny, např. vlastnoručně vyrobené Člověče, nezlob se v životní velikosti, nebo
také zapůjčené hry od firemky.cz.

Těšíme se na viděnou :-)

Děti mohly zúročit svou kreativitu při
tvorbě netradičních papírových zvířátek z vlastních dlaní, svou mrštnost
a rychlost ověřily na opičích drahách
připravených Davidem Šnapkem,
vyřádily se na vodní skluzavce, kterou
spontánně zařídil a obsluhoval Lukáš
Pich. K občerstvení byly nabídnuty
dobroty, které donesli účastníci,
a také byla možnost využít grilmana
Radovana Miku, který ugriloval
návštěvníkům, co mu pod ruce vložili
:-) Obsluhu zajišťovaly Adéla a Barča
Kubiczkovy, k ochutnání byl také
koktejl Sobíškovo pokušení, děti
měly zdarma nealko. Na závěr proběhla hravá dětská tombola a bohatá
tombola pro dospělé – tu jsme měli
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TERÉNNÍ SLUŽBY CHARITY ČESKÝ TĚŠÍN
JSOU K DISPOZICI VŠEM POTŘEBNÝM
Být aktivním řidičem na cestách
po většinu svého pracovního času
- to je každodenní samozřejmost
pro pracovníky terénních služeb
Charity Český Těšín. V prvním pololetí najezdili
více než 38 316 km, aby mohli poskytnout
své služby klientům, zejména seniorům
a umožnili jim zůstat co nejdéle v jejich
domácím prostředí.

Charitní pečovatelská služby na
tel. čísle 603 567 840 a vedoucí
Charitní asistence tel. čísle 735
792 271.
Jsme tady pro Vás.
Mgr. Aneta Benčáková, vedoucí sekce terénních
a ambulantních služeb pro seniory

Charita Český Těšín poskytuje dva typy terénních
sociálních služeb: Charitní pečovatelskou
službu a Charitní asistenci. Liší se formou
a rozsahem služby. Charitní pečovatelky
poskytují své služby převážně v okolních obcích
Českého Těšína v konkrétních hodinách a to
od 6:30 do 15:00, zatímco Charitní asistentky
potkáte v Českém Těšíně a okolí a své výkony
poskytují klientům nepřetržitě. Hlavním cílem
obou služeb je pomoci potřebným klientům
v jejich přirozeném prostředí – doma.
Pokud byste měli zájem o terénní služby Charity
Český Těšín, neváhejte se obrátit na vedoucí

Právní záležitosti pro občany a podnikatele
Poradenství, sepisování listin, žaloby, smlouvy kupní, darovací, převody
nemovitostí, věcná břemena, výměnky, služebnosti, rodinné právo.
Každou středu 14:00—15:00 hodin Obecní úřad Lučina, I. patro - zasedací
místnost. Je vhodné předem zatelefonovat, a to na tel. č.: 603 447 219.
Během týdne pak můžete kdykoliv telefonovat na tel. č.: 603 447 219
Advokátní kancelář JUDr. Marcela Žoričová, Na Fojství 8, 736 01 Havířov
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