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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
XVII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu 9. března 2022 od 17:00 hod. v objektu Obecního úřadu
Soběšovice. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Program jednání bude vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu 7 dní před konáním
zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice.

ŽHAVÝ POPEL V KONTEJNERECH
Vážení občané,
ve zpravodajích obce jsme důrazně upozorňovali občany, aby nesypali žhavý popel do
popelnic. Bohužel v měsíci únoru shořela
další popelnice. Při likvidaci požáru zasahovaly 2 výjezdové jednotky hasičů. Požárem došlo nejenom ke zničení kontejneru,
ale i ke škodě na soukromém majetku.
Některé kontejnery jsou umístěny v blízkosti přípojek plynu a v případě jejich vznícení hrozí velké nebezpečí výbuchu, viz
foto. Na základě výše uvedeného Obec
Soběšovice přistoupila ke zrušení tohoto
umístění popelnice v dané lokalitě. Občané
si bohužel budou muset dojít k jinému nejbližšímu sběrnému místu, na kterém bude
počet popelnic navýšen.
Stejný způsob řešení bude aplikován v dalších případech při požáru popelnice.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci březnu
Žurek Vladislav
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
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. 541/2020 Sb.
a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr

NEBEZPEČNÉHO ODPADU A VYŘAZENÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ
formou pojízdné sběrny.

Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na tomto stanovišti:

2. 4. 2022
10,00 - 12,00
plocha za budovou na fotbalovém hřišti
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 přistaveny
jen na ploše za budovou na fotbalovém hřišti

1. 4. 2022
Ukládat objemný odpad bude možno pod dohledem
zaměstnanců obce od 12:00 hod do 18:00 hod.
a
2. 4. 2022 od 8:00 hod do 12:00 hod,
po tomto čase sběru budou kontejnery
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 ve výše
uvedeném čase na uvedeném místě pracovníkům pojízdné sběrny!!!!!!
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Místní akční skupina Pobeskydí z.s. podpořila projekt
„Modernizace vybavení místní knihovny“
reg.č. 21/006/19210/780/068/001830 Obec Soběšovice

Na základě dotační výzvy Programu rozvoje
venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byl náš projekt vybrán k dotační podpoře
a bylo nám umožněno realizovat cíl našeho
projektu.
Naše obec přistoupila k obnově vybavení místní knihovny pořízením nové výpočetní techniky, projektoru a Wifi routeru.
Morálně i technicky zastaralé zařízení bude
nahrazeno novou technikou, umožní návštěvníkům bezdrátové připojení na internet, ale
také na samostatném počítači přístup na internet. Projektor umožní realizaci projektových
dnů s možností velkoplošné prezentace.

Pořizované vybavení má dlouhodobé využití, kdy dojde ke zkvalitnění poskytovaných
služeb, zpřístupnění internetu a pořádání projektových dnů s možností velkoplošné prezentace.
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Místní akční skupina Pobeskydí z.s.
podpořila projekt „Vybavení JPO“

reg.č. 21/006/19210/780/068/001812 Obec Soběšovice
Na základě dotační výzvy Programu rozvoje
venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byl
náš projekt vybrán k dotační podpoře a bylo
nám umožněno realizovat cíl našeho projektu.
Naše obec přistoupila k obnově vybavení místní knihovny pořízením nové výpočetní techniky, projektoru a Wifi routeru.
Morálně i technicky zastaralé zařízení bude
nahrazeno novou technikou, umožní návštěvníkům bezdrátové připojení na internet, ale
také na samostatném počítači přístup na internet. Projektor umožní realizaci projektových
dnů s možností velkoplošné prezentace.

Pořizované vybavení má dlouhodobé využití, kdy dojde ke zkvalitnění poskytovaných
služeb, zpřístupnění internetu a pořádání projektových dnů s možností velkoplošné prezentace.
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Místní poplatky za odpady a psy pro rok 2022
Upozorňujeme občany, že termín úhrady poplatků je stanoven do 31. 3. 2022.

Ceník za pronájem hrobového místa na místním hřbitově
Dle rozhodnutí Rady obce Soběšovice ze dne 9.2.2022 pod č. usn. 1148/78/2022 se nově stanovuje cena za pronájem hrobového místa na místním hřbitově v Soběšovicích, a to :
za nájem hrobového místa

6,- Kč/m2/rok

za služby spojené s pronájmem

54,- Kč/m2/rok

Ceník je účinný od 9. 2. 2022

Ekonomika nakládání s odpady – obec Soběšovice
Přehled výdajů za svoz a uložení
Rok

Komunální
odpad

Separovaný
odpad

Nebezpečný
odpad

Biologicky rozložitelný
komunální odpad (BRKO)

2019

436 425,-

216 775,-

24 705,-

224 952,-

(157,52 t)

2020

413 822,-

252 453,-

39 284,-

236 334,-

(151,11 t)

2021

411 972,-

223 128,-

98 011,-

258 931-

(165,55 t)

Rok

Poplatek v Kč
občan

rekreač.
objekt

celk.
vybráno

Příspěvek EKOKOMU za
třídění odpadů v Kć

Žel. Šrot

2019

570,-

640,-

610 622,-

158 910,-

2 392,-

2020

570,-

640,-

596 778,-

170 613,-

4 654,-

2021

570,-

640,-

652 679,-

226 686,-

13 344,-

Příjmy

Výdaje
Rok

Výdaje

Příjmy

Rozdíl v Kč

2019

902 857,-

769 532,-

- 133 325,-

2020

976 448,-

772 045,-

- 204 403,-

2021

992 042,-

892 709,-

- 99 333,-

Tomáš Dámek
místostarosta obce Soběšovice
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Nový zákon o odpadech a jeho důsledky na obec
odpadů obec dostává zpětně peníze, které
snižují celkové náklady na provoz systému
sběru odpadů a následně snižují částku, ze
které je vypočítávaný poplatek za odpady pro
občany a vlastníky nemovitostí.

V závěru roku 2020 byl schválen nový zákon
o odpadech č. 541/2020 Sb. s účinností od
1. 1. 2021.
Obecně nový zákon klade daleko větší důraz
na třídění a minimalizaci množství komunálního odpadu.

Aby byly poskytnuté informace kompletní,
opakovaně (naposledy zpravodaj 2/2021)
níže uvádím, z čeho se obecní systém nakládání s odpady skládá:

Významnou změnou je výše zákonných poplatků za ukládání odpadů na skládky. Pro
komunální odpady z obcí je stanovena tzv.
třídící sleva, která pro rok 2021 umožnila do
výše 200 kg / občana / rok uložit odpad (zejména směsný komunální a objemný odpad)
za poplatek 500,- Kč /t, množství nad tuto hranici bylo zpoplatněno poplatkem 800,- Kč /t.

Kontejner černý – TDO
Patří: tuhý domovní odpad, studený
popel, jednorázové pleny
Nepatří: jakákoliv elektronika (televizory
apod.), baterie, oleje, barvy – nebezpečný odpad, velkoobjemový
odpad (nábytek), zářivky, žárovky,
odpady, které lze třídit – viz níže

Na rok 2022 je stanovena třídící sleva do výše
190 kg / občana / rok, za poplatek 500,- Kč/t,
množství nad tuto hranici je zpoplatněno poplatkem 900,- Kč / t. Jak je z výše uvedeného
zřejmé, množství odpadů zahrnuté do třídící slevy se postupně snižuje, naopak cena
za uložení nad toto množství se zvyšuje.

Kontejner žlutý – společný
sběr plastů a kovové obaly od
potravin a nápojů

Třídící sleva je omezena do konce roku 2029
a váhové množství na občana má klesající
trend až na úroveň 120 kg / obyv./ rok.

Patří: PET láhve i s víčkem, igelitové obaly, plechovky od nápojů a potravin,
plastové nádoby od kosmetiky,
šamponů, mýdel, čistících a pracích prostředků, polystyren

Velmi významnou povinností, kterou musí
obce zajistit je, aby odděleně soustřeďované
recyklovatelné složky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, biologicky rozložitelný
odpad, kovy jedlé oleje a tuky, textil) tvořily
v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030
a následujících letech alespoň 65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních
odpadů, kterých je v daném kalendářním
roce obec původcem.

Nepatří: tlakové nádoby od sprejů, linoleum, PVC, guma, pneumatiky, kabely a jiný odpad

Kontejner zelený – sklo
Patří: obalové sklo, láhve a sklenice bez
nálepek a uzávěrů, tabulové sklo

Proto apeluji na důsledné třídění odpadů.

Nepatří: porcelán, keramika, autosklo, zrcadla, sklo s kovovou mřížkou,
zlacené a pokovené sklo

Čím více odpadů vytřídíme, o to méně bude
nutno uložit na skládku. Za vytříděné složky
7
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Kontejner modrý
– společný sběr papír a
nápojové kartony – jen čisté !!!

Nepatří: technické oleje, maziva a kapaliny
Vkládejte v uzavřených PET lahvích, skleněné nádoby NE

Patří: kancelářský papír, noviny, časopisy,
karton, balící papír, nápojové kartony-tetrapak

Popelnice hnědá BIOODPAD
– za budovou OÚ – celoroční sběr

Nepatří: jiné odpady a nevyprázdněné nápojové obaly, papírové obaly od
vajíček, voskovaný papír, tapety, jednorázové pleny, použité kapesníky

Patří: rostlinný odpad ze zahrad, kuchyňský bioodpad rostlinného původu
Nepatří: živočišné zbytky, maso, kosti, uhynulá zvířata, obaly od potravin

BRKO – popelnice, pytlový sběr

Kovy – za budovou Sokolovny na
hřišti

Patří: odpad rostlinného původu (tráva,
listí, zbytky ovoce a zeleniny), tenké větve do ø 1cm

Patří: kovy bez rozlišení

Nepatří: zbytky vařených jídel, odpad živočišného původu (kosti, uhynulá zvířata)

Velkoobjemový odpad - za budovou
Sokolovny na hřišti

PYTLE NEZAVAZUJTE – NEBUDOU ODVEZENY !!!!!!!

Patří: nábytek, sedací soupravy,
Ukládat možno po dohodě s OÚ v rozebraném stavu !!!

Červený – elektroodpad,
za budovou OÚ

SVOZOVÉ DNY V R. 2022:

Patří: drobné elektrozařízení velikost dle
vhozového otvoru, baterie – zvláštní otvor

• TDO– lichý týden - pondělí,   navíc od
cca 1.6. také sudý týden – úterý - týká se
všech kontejnerů umístěných směrem od
okresní komunikace k přehradě

Nepatří: zářivky, televize, monitory
Drobný elektroodpad a baterie je možno také uložit do kontejneru ve vestibulu
vstupu na OÚ

• Plast – lichý týden – čtvrtek

Oděvy – za budovou OÚ – 3 kontejnery
Patří: bytový textil, oděvy, obuv, hračky

• Papír– lichý týden -  středa

• Sklo– lichý týden - středa/čtvrtek
– co 4 týdny

Vkládejte čisté a zabalené

• Brko– každý týden – pondělí, o zahájení
svozu budete s předstihem informováni

Popelnice – jedlé oleje a tuky – za budovou OÚ
Patří: použité oleje a tuky z domácností,
ztužené jedlé tuky

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
– 2x do roka organizuje obec sběr ve spolupráci se svozovou firmou. O termínech budete s předstihem informováni.
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Už by mělo být samozřejmostí (bohužel ne
vždy), že plastové láhve sešlápneme, papírové krabice roztrháme, složíme, aby do
kontejneru vešlo co nejvíce odpadu. Obaly
ukládané do tříděných odpadů vypláchněte
a zbavte zbytků potravin.

sekretariát OÚ – tel: 558 404 550, e-mail:
obec@sobesovice.cz.

Pokud jsou sběrné nádoby plné, ukládejte odpady do nejbližší nádoby stejného
druhu.

• nádoby na ukládání

NENECHÁVEJTE na zemi v pytlích, vystavujete se možnosti postihu a napomáháte roznášení odpadků kočkami a jinými
zvířaty.

• v žádném případě nejsou oprávněny využívat systém sběru a nakládání s odpady
obce.

Právnické a podnikající fyzické osoby, jsou
povinny si samy zajistit u oprávněné osoby:
• odvoz všech odpadů, které vznikají z jejich
činnosti.

• v opačném případě hrozí sankce až
20 000 Kč.

Pokud jsou ve Vašem okolí soustavně nádoby na odpad přeplněny, sdělte toto prosím na

Voznica Petr – starosta

ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Vážení rodiče, dne 12.4.2022
v době od 13.00 - 16.30 hod. se
koná zápis do 1. ročníku Základní školy Soběšovice. S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (najdete na www.zssobesovice.cz
pod záložkou dokumenty ZŠ),
rodný list dítěte a Váš občanský
průkaz.

Co může Vašim dětem naše
škola nabídnout?
• klidné prostředí vesnické školy
• nízký počet žáků ve třídách
• projektové vyučování se zapojením rodičů
do výuky, práce ve věkově smíšených skupinách, metoda volného psaní, čtením ke
kritickému myšlení

• povinná výuka anglického jazyka od
1. ročníku (2 vyučovací hodiny týdně),
3.-5. ročník (3 vyučovací hodiny týdně)
• dramatická výchova – nácvik divadelních
her v českém i anglickém jazyce

• výuka tělesné výchovy a možnosti sportovních aktivit ve velké sportovní hale

• péče o integrované žáky zajištěna speciální
pedagožkou

• hudební škola v budově ZŠ
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SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
SDH Soběšovice informuje

taneční zábava se uskuteční v sobotu 19. 3.
v restauraci Stará Husarůvka od 19 hodin,
vstupné 80 Kč, prodej vstupenek bude probíhat ve dnech
od 7. do 11.3. na Staré Husarůvce vždy od 18 do 19:30 hodin nebo
telefonickou domluvou na tel. č.:603 389 399 (V. Solnická)

Hudba: DJ-ka Lucka

Všechny srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Soběšovice!

Hasičata děkují sponzorům
Sezóna našich mladých hasičů se pomalu,
ale jistě blíží, a my bychom v této chvíli rádi
poděkovali těm, kteří nás v loňském roce
podpořili:

(Okresní sdružení hasičů moravskoslezského
kraje).
Doufáme, že i letos získáme na podporu
mládeže nemálo sponzorů. Pokud máte
doma dítko, které se nudí a potřebuje se „vybít“, tak ho rádi mezi námi uvítáme na tréninku, každé pondělí v 16 hodin. V tuto chvíli
trénujeme v tělocvičně ZŠ Soběšovice.
		

Jednalo se o tyto firmy nebo organizace: NSA
(Národní sportovní agentura), MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR),
nadace Agrofert, Obec Soběšovice, KSH
MSK (Krajské sdružení hasičů moravskoslezského kraje), stavební společnost REST, firma Canis, Agro Dominik a také OSH MSK

Za MH Soběšovice vedoucí Michal Goluch
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Informační okénko Klubu Sobíšek
Registrace na letní příměstské
tábory jsou spuštěny! Bližší informace najdete na www.klubsobisek.cz/tabory.
Od 25. února mají možnost děti
ve věku 4 až 10 let navštěvovat
Sportovky s Honzou. Setkání
budou probíhat jednou za
14 dní, a to v pátek v čase od 16 do 17:30
hod. V případě zájmu hlaste své děti na náš
email info@klubsobisek.cz.
Od 3. března zahájíme jarní kurz Malí Sobíšci pro děti od 1 do 3 let věku. Setkání budou
probíhat každý čtvrtek v Domě farní rodiny od
15:30 do 16:15 hod. Lektorka Pája zábavnou
formou provede děti s pomocí jejich rodičů
k rozvoji sluchového, zrakového a motorického
vnímání. Zájemci se mohou hlásit na náš email
info@klubsobisek.cz.
Ve středu 30. března se uskuteční seminář
Hýčkací komunikace, kde se naučíte, jak do
rozhovorů vnést porozumění a lásku, jak mluvit s „negoušem“ či emočním upírem. Nejen to
vás naučí Štěpánka Vontrobová, multipotencionálka, lektorka, autorka. Za 2 hodiny vzdělávání zaplatíte pouze 250 Kč.

V případě zájmu se hlaste na náš
email do 20. března, nebo do
naplnění kapacity.
Tradiční akce Vítání jara se uskuteční v neděli 3. dubna. Společně se rozloučíme se zimou a přivítáme jaro. Bližší informace již
brzy na našem webu.
V našem klubu v přírodě U Jonáše jsme získali
grant od Net4GAS na projekt Pozorování
broučků v Klubu v přírodě U Jonáše. Díky
tomu můžeme zakoupit potřeby na postavení
hmyzího domečku, sady na pozorování hmyzu
a vytvořit s dětmi příručku o tom, jak velký vliv
mají jednotlivé hmyzí druhy na naše životní
prostředí. V následujících měsících proto budou děti společně s průvodkyněmi pilně
sledovat probouzející se přírodu.
VÝZVA – SHÁNÍME POZEMEK (pole, zahrada)
v okolí Těrlicka, Soběšovic, Dolních Domaslavic, Žermanic, Lučiny. Ke koupi či pronájmu, o výměře 500 – 1000 m2, kde bychom
vybudovali vlastní zázemí pro lesní klub
U Jonáše a další aktivity Klubu Sobíšek. Nabídky posílejte na email, nebo volejte na 776
006 477. Předem děkujeme za nabídky.

Tříkrálová sbírka 2022 v Charitě Český Těšín
Tříkrálová sbírka je svátkem solidarity, dobré vůle a představuje
unikátní příležitost začít nový rok
dobrým skutkem. Po roční pauze
mohli koledníci v prvních dvou lednových týdnech opět vyrazit do ulic a šířit mezi lidmi boží
požehnání a poselství milosrdné lásky.
Ani v Charitě Český Těšín tomu nebylo jinak.
243 zapečetěných tříkrálových pokladniček
poputovalo do rukou koledníků, kteří díky svému nadšení pro dobrou věc vytvořili více než

sto kolednických skupinek a navštívili domácnosti v Českém
Těšíně a okolních obcích. Pro
všechny, kterým se nepodařilo
koledníky zastihnout, byly připraveny stacionární pokladničky na úřadech, v kostelích,
knihovnách, soukromých firmách a ve vybraných prodejnách Hruška a COOP. Umístění
těchto pokladniček by nebylo možné bez
vstřícnosti dobrých lidí, kteří se z vlastní vůle
zapojili do organizace koledování.
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Díky všem zúčastněným a štědrým dárcům se
v letošní sbírce podařilo během 16 dní vykoledovat úžasných 1 206 382 Kč. Dále stejně jako
v loňském, tak i v tomto roce je pořád možnost
bezhotovostně přispět do sbírky, která pokračuje až do 30. dubna 2022 pomoci QR kódu
nebo přes platební bránu na www.trikralovasbirka.cz. Výnos letošní sbírky pomůže při realizaci nové aktivizační zahrady a vytvoření
bezbariérových prostor v Charitním centru pro
seniory. Vybrané finance také zajistí klientům
preventivních služeb nové zážitky z výletů,
které pro ně zorganizujeme.

„Díky štědrosti dárců a ochotě všech zapojených
stran, která předčila naše očekávání, se můžeme
kromě plánovaných záměrů pustit také do přípravy dalších projektů, které nám pomohou
zlepšit fungování našich služeb v dalších letech.“
zdůraznila Ing. Monika Klimková, ředitelka
organizace.
Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky
2022 zapojili a svým dobrým skutkem podpořili činnost Charity Český Těšín. V obci Soběšovice byla vybrána částka ve výši 8 446 Kč.
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