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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
XIII. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
V měsíci květnu se předpokládá, že bude svoláno XIII. zasedání Zastupitelstva obce
Soběšovice k projednání Změny č. 2 Územního plánu obce Soběšovice. Přesný termín
ještě není znám, proto sledujte úřední desku.

Doručování upozornění
na plánovaná přerušení dodávek elektřiny.

Nechte se informovat o odstávkách elektřiny e-mailem nebo sms
Je to snadné.

Vzhledem k tomu, že dle informace společnosti ČEZ Distribuce, a.s. budou o plánovaných odstávkách elektřiny informovat pouze elektronicky, přikládáme leták, jakým
způsobem se můžete zaregistrovat a tyto
informace dostávat na e-mailovou adresu,
nebo formou SMS. Informace o plánovaných odstávkách elektřiny naleznete rovněž na webových stránkách obce. Informační banner je umístěn na hlavní stránce.

Krok 1.
Zaregistrujte se na webové stránce:
www.cezdistribuce.cz/sluzba
Krok 2.
Vyplňte:
- EAN kód (18místný číselný kód najdete na
vyúčtování za elektřinu)
- Datum narození zákazníka / IČO
- E-mail pro potvrzení nastavení služby

Upozornění na odstávky elektřiny už jen
elektronicky.
Registrujte se a informace o plánovaných
odstávkách budete dostávat e-mailem a SMS.
• Pohodlně
• Zdarma
• Včas   

Krok 3.
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS.
Informace o odstávkách tak mohou chodit
nejen Vám, ale i ostatním členům rodiny
nebo například nájemníkům.
A máte HOTOVO!

Výhody registrace pro zákazníka
• plánované odstávce se dozvíte včas,
i když se na dané adrese pravidelně nezdržujete
• budete neprodleně informováni i o případném zrušení odstávky
• získáte informace o předpokládané době
obnovení dodávek při poruše

O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni zdarma, minimálně 15 dnů
předem e-mailem a SMS. I na webových
stránkách obce najdete informace o plánovaných odstávkách elektřiny.
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Informace starosty
o podaných žádostech o dotace
a) MMR – Obnova povrchu místních komunikací (od hřbitova po cestu na Pitrov, od
Vraníka po kaštan, vydání rozhodnutí
– předpoklad 4/2021)

- dílčí část 1 - Rekonstrukce otopné soustavy,
zdroje tepla a MaR
Rozpočet:
1 339 386,92 Kč bez DPH,
vysoutěžená cena:
		

Rozpočet:
1 991 109,00 Kč s DPH
Uznatelné náklady: 
1 592 887,00 Kč,
Dotace:
1 592 887,00 Kč

1 116 042,85 Kč
v rámci VŘ

- dílčí část 2 – Rekonstrukce osvětlení
Rozpočet:
331 471,89 Kč bez DPH,
probíhá VŘ na dodavatele

b) MMR – Víceúčelové hřiště u školy (vydání
rozhodnutí – předpoklad 4/2021)

e) SZIF přes MAS Pobeskydí – Modernizace
vybavení místní knihovny

Rozpočet:	 2 479 406,06 Kč s DPH
Uznatelné náklady:
2 000 903,00 Kč,
Dotace 
1 600 722,00 Kč

Rozpočet:
Dotace:

55 300 Kč
44 240,00 Kč

f) SZIF přes MAS Pobeskydí
– Pořízení vybavení JPO

c) MSK – Dotace na pořízení projektové dokumentace – Oprava místních komunikací
v Soběšovicích (Voznica – čerpací stanice)

Rozpočet:
114 268,00 Kč
Dotace:  91 414,00 Kč

Rozpočet: 
715 800,00 Kč
(vysoutěžená cena v rámci VŘ)
Uznatelné náklady:
715 800,00 Kč,
Dotace 
400 000,00 Kč

g) NSA - „Spolkový dům“ – pokud bude vydáno st. povolení před naplněním alokace
-bude podáno, podpora 70%
Demolice stavby: odhad cca 800 000 Kč

d) MFCR – Rekonstrukce otopné soustavy,
zdroje tepla a MaR a osvětlení v budově
MŠ a ZŠ Soběšovice 141 (míra podpory 90%)

Rozpočet realizace: 
		

předpoklad
cca 7 000 000 Kč

MÍSTNÍ KNIHOVNA INFORMUJE
Od 3. 5. 2021 je opět otevřeno, a to:
Pondělí: 14,00 - 16,00 hod.

Středa:  15,00 - 17,00 hod.           Pátek: 14,00 - 16,00 hod.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci květnu
Marie Sedlářová
Marie Solnická
Věra Křístková
Josef Labuda
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Informace starosty o probíhajících akcích
a) Pořízení kontejnerů a nádob pro Obec
Soběšovice
Nádoby – 320 ks popelnic 240l BRKO, 11 ks
kont.sklo, 24 ks kont.plast, 11 ks kont.papír,
běží lhůta na dodání – T: 17.6.2021
Rozpočet: 467 060,00 Kč s DPH, vysoutěženo
v rámci VŘ, dotace 85%

d) Rekonstrukce části MK 6, Voznica
– čerp. stanice
Probíhá projednávání s vlastníky dotčených
pozemků
e) Oprava střechy nad sálem Soběšovice
Probíhá zpracování PD pro stavební řízení
(T: 26.4.2021)

Štěpkovač – T: 29.5.2021
Rozpočet: 240 790,00 Kč s DPH – vysoutěženo v rámci VŘ, dotace 85%

f) Spolkový dům - probíhá vydání st. povolení
g) Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově - hledání způsobu financování

b) MSK – Projektová dokumentace „Spolkový dům“, T: 31.6.2021
Rozpočet: 563 860 Kč, vysoutěžená cena
v rámci VŘ
Dotace: 376 360 Kč

h) Rekonstrukce V.O. - probíhající stavební
řízení pro územní souhlas - rozšíření tras,
T: 11/2021
i) „Studie nakládání s vodami“ - probíhá
zpracování podkladů T: 15.9.2021

c) Modernizace povrchu MK části MK 7
Obluk-Vlček
Souhlasy všech vlastníků dotčených stavbou
zajištěny

j) „Rekultivace a sanace volnočasového
areálu“ – objednáno T: 25.5.2021

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Sbor dobrovolných hasičů Soběšovice informuje
Soutěže ”Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2021 se zúčastnilo 7 našich mladých
hasičů. V okresním kole byli velmi úspěšní:
•• 1. místo získali Mia Lomozíková, Alex Budzinski,
•• 2. místo získal Maxmilián Šulík,
•• 3. místo (sdílené) získali Marek Budzinski a Karolina Goluchová, všichni jmenovaní
postupují do krajského kola.
Blahopřejeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci sboru a obce.
Soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce“ pro dospělé a „O pohár starosty sboru“
pro mládež, se uskuteční v neděli 27. 6. na hřišti od 9 hodin. Nejdřív proběhne soutěž mládeže, poté dospělých. Změna termínu konání soutěže není vyloučena z důvodu pandemických
opatření.
Za SDH Jiřina Sýkorová.
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Klub důchodců informuje květen 2021:
Setkání členů Klubu důchodců Soběšovice
je z důvodu pokračování nepříznivé epidemiologické situace zrušeno.
měsíc květen:

05. 05. 2021 – setkání členů od 15,00 hod v DPS - ZRUŠENO!
26. 05. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod

Informační okénko Klubu Sobíšek
Hlásíme poslední volná místa na příměstské tábory 2021. Neváhejte a hlaste své
děti, než bude pozdě. Program bude opět pestrý. Bližší informace, podmínky
a slevy na www.klubsobisek.cz/primestsketabory.
Připomínáme možnost komunikace
s námi prostřednictvím poštovní
schránky Obecního úřadu pro ty, kteří preferují ručně psanou formu.
Psát nám můžete své podněty, návrhy
na aktivity či jiné vzkazy.
Ačkoliv je doba, po kterou se nemůžeme scházet a vídat, nekonečná, stále se snažíme vymýšlet různorodé
aktivity, které vám a vašim dětem rádi
nabídneme v momentě, kdy to půjde.
Podaří-li se, můžete se těšit na mezigenerační Sobíškohrátky, jógu pro
ženy nebo letní rodinný den s přespávačkou.
NOVINKA! Při nákupech na vybraných e-shopech můžete pár kliky navíc finančně přispět na činnost Klubu Sobíšek a přitom vás to nebude
stát ani korunu navíc! Stačí před každým nákupem jít na www.givt.cz,
vybrat si e-shop, náš spolek a nakoupit. Je to snadné!
Doufáme v brzké setkání!
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Pečovatelská a asistenční služba
– terénní služby Charity Český Těšín
Těšína. Má dle zákona má obdobnou náplň práce jako Charitní
pečovatelská služba, což je hygiena, či péče o vlastní osobu, atd.,
jeden velký rozdíl mezi pečovatelskou a asistenční službou je: klient si nasmlouvá čas
a ten vyplní spolu s asistentkou různými
činnostmi. V praxi to znamená, že každá asistence může být jiná, dle jeho představ. Jedním
z úkonů je také aktivizace, při které se asistentky věnují s klientem tréninku paměti, hrají
s ním společenské hry a také s ním mohou jít
na procházku či do obchodu. Obě tyto služby
jsou zpoplatněny dle zákona 108/2006 sb.
O sociálních službách.
V případě zájmu o Charitní pečovatelskou
službu kontaktujte paní Dorotu Wacławikovou
na tel. čísle: 603 567 840. V případě zájmu
o Charitní asistenční službu kontaktujte paní
Anetu Benčákovou na tel. čísle: 735 792 271.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA má v naší organizaci mnohaletou tradici a byla první službou
v organizaci. Působí v Českém
Těšíně a okolních obcích a také v Těrlicku. Tým
vyškolených pečovatelek zabezpečuje především služby u potřebných v terénu, jakými jsou
hygiena, péče o vlastní osobu, podání stravy
či nákup a pochůzky. V jisté míře také může
zajistit úklid domácnosti, není to ovšem hlavní
náplní naší pečovatelské služby a nesupluje
úklidovou službu. Klient a jeho potřeby jsou
vždy na prvním místě. Charitní pečovatelská
služba spolupracuje s rodinou a snaží se, aby
klient mohl zůstat, co nejdéle ve svém domově. V této službě si klient nasmlouvá jednotlivé
úkony a pečovatelka po jejich vykonání odchází k dalšímu klientovi.
CHARITNÍ ASISTENCE je službou, působící již
desátým rokem především na území Českého
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Představujeme Vám vedoucí Charitní pečovatelské služby – Dorotu Wacławikovou
Charita Český Těšín má kampaň s názvem Kaleidoskop, jejímž hlavním cílem je přiblížit
veřejnosti služby a zaměstnance Charity Český Těšín. Veřejnost má tak možnost se
dozvědět, jaké služby Charita Český Těšín poskytuje, pro koho jsou určené a kde se
nacházejí. Umožňuje všem nahlédnout do provozu těchto služeb a seznámit se
zaměstnanci prostřednictvím jejich příběhů v Charitě Český Těšín. Jednotlivé služby
očima zaměstnanců Charity Český Těšín a reálný příběhem klienta dané služby
představuje na svých webových stránkách a sociálních sítích každou středu.

V případě zájmu o službu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 603 567 840.
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