Zpravodaj

obce Soběšovice
1 / 2020

Šťastný nový rok

www.sobesovice.cz

Zpravodaj obce Soběšovice

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE:
Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku 2020 Vám všem přeji mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v osobním i pracovním životě.
To vše potřebujeme všichni pro splnění svých přání a předsevzetí.

Stručné ohlédnutí za rokem 2019:
úrovně stavebního řízení. Spolufinancováno
z rozpočtu MS kraje ve výši 70%, max.
376.700,- Kč.

1. Centrum obce, stavba dokončena.
2. Oprava místní komunikace„MK9 Vrublova Vrubel Mintěl“ je dokončena. Celkové
náklady na její opravu činí 4.043.155 Kč vč.
DPH. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z MMR je na částku 2.297.598,- Kč – požádáno o proplacení

6. Realizováno „Ozelenění svahů na „Parkovišti
na CK Juhász“
7. Cyklostezka kolem Žermanické přehrady
Jako strategický záměr Mikroregionu ŽaT
přehrady se řeší způsob financování, stále
s prioritou okolo celé vodní nádrže.

3. Rekonstrukce veřejného osvětlení - výměna
svítidel – na území obce je hotová. Současné
náklady činí 2.676.540,- Kč vč. DPH. Dotaci
z MPO obdržela obec ve výši 1.298.826,- Kč.
Chybí realizovat rozšíření VO do nových částí
obce, finanční náklady 328.373,- Kč. (vyřizuje
se územní souhlas na st. úřadu), ukončení
realizace do 5/2020

8. Zpracovává se studie dvou možných dopravních variant na rekonstrukci místních komunikací od p. Obluka (č.p. 167), kolem
p. Musialka po p.Voznicu (č.p. 210). Předpoklad financování z prostředků revitalizace
Moravskoslezského kraje.

4. Studie pro optimalizaci obecních systémů
nakládání s odpady

O průběhu výše uvedených i všech dalších
akcích, které budou připravovány, Vás budeme
informovat.

Spolufinancováno z rozpočtu MS kraje. Studie je zpracována, její závěry budou sloužit
pro další zefektivnění nakládání s odpady
v naší obci.

Touto cestou chci poděkovat místostarostovi,
všem zaměstnancům obecního úřadu, členům
rady obce, zastupitelům, členům výborů
a komisí, za jejich odvedenou práci pro obec
Soběšovice.

5. Sokolovna – spolkový dům
V současnosti probíhá zpracování projektové dokumentace (na základě odsouhlasené architektonické studie) pro všechny

Voznica Petr – starosta obce

2

www.sobesovice.cz

1. společný Jarmark
a rozsvěcování vánočního stromu
aktivně podíleli na přípravě a organizaci této
akce.

Dne 7.12.2019 se v prostorách sálu restaurace
na Husarůvce a přilehlém zrekonstruovaném
náměstí uskutečnila velice zdařilá akce –
Vánoční jarmark spojený s rozsvěcováním
vánočního stromu.

Děkuji i za sponzorské dary - štrúdl , minizákusky, ale i chleba se škvarkama, které přispěly
k atmosféře této akce.

Tato akce se setkala s velkým zájmem návštěvníků i prodejců a touto cestou chci poděkovat
Kulturní a sportovní komisi a všem, kteří se

Doufám, že tato zdařilá akce se stane tradicí
i do budoucích let.
Voznica Petr – starosta obce

Sazba poplatku za odpady pro rok 2020:
570,- Kč pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt
640,- Kč pro fyzickou osobu (fyzické osoby), která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt, nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu.
Splatnost všech poplatků :
• poplatek do 1.000,- Kč – splatnost do 31. 3. 2020
• poplatek nad 1.000,- Kč – splatnost možný ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. 3. 2020
a do 30. 6. 2020
Poplatky můžete uhradit tak, jako v loňském roce, a to :
• Občané hradící poplatky bankovním převodem, aby opět uhradili na variabilní symbol,
který jim byl v loňském roce přidělen. Můžete si o tento variabilní symbol rovněž zavolat
na sekretariát Obecního úřadu, tel. č. 558 404 550.
Žádáme poplatníky hradící bankovním převodem, aby poplatek uhradili zvlášť na každého
poplatníka, pod jeho variabilním symbolem.
• Občané, kteří hradí poplatky na sekretariátě Obecního úřadu v HOTOVOSTI, mohou tyto
poplatky beze změn uhradit.
Potřebné informace naleznete na internetových stránkách obce www.sobesovice.cz nebo
na Obecním úřadě, tel.č.: 558 404 550, e-mail: obec@sobesovice.cz
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Na VI. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice,
konaném dne 11.12.2019 zastupitelstvo obce mimo jiné

projednalo a schválilo:
• Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek na
rok 2020 ve výši 100.000,- Kč
• Střednědobý výhled rozpočtu obce Soběšovice na období 2021-2023
• Rozpočet obce Soběšovice na rok 2020
• Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy
• Záměr bezúplatného pořízení majetku
• Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
OPŽP 2014-2020

projednalo a vydalo :
• OZV č. 3/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
• OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
• OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
• OZV č. 6/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
• OZV č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného

Kalendáře obce
pro rok 2020

Zimní údržba
Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro
bezproblémové odklízení sněhu při zimní
údržbě obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Jedná se o parkování
vozidel na těchto místech, ořez větví ze stromů v blízkosti těchto prostor tak, aby udržované cesty, plochy a prostory mohly být bez
problémů odklízeny a předešlo se poškození
techniky. V kopcích a u chodníků, kde hrozí
nebezpečí klouzání, je připraven posypový
materiál.

Kalendáře obce Soběšovice pro rok 2020
a tašky pro třídění odpadu jsou k vyzvednutí na obecním úřadě, a to pro občany s trvalým pobytem v obci. Tašky na třídění odpadů
si mohou vyzvednout i ti, kteří je ještě nedostali.

Důrazně upozorňujeme
občany, aby nesypali
žhavý popel do popelnic!

Prosíme o jeho využívání pro tyto účely. Děkujeme za pochopení.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci lednu
Durčoková Štěpánka
Bobek Jozef
Křístek Ladislav
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Oznámení o změně ceny
vodného a stočného od 1. 1. 2020
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020 takto:
Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné)

41,10 Kč/m3 (bez DPH)

47,27 Kč (vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné)

36,51 Kč/m3 (bez DPH)

41,99 Kč (vč. 15% DPH)

Jedná se o cenu vody odvedené systémem SmVaK Ostrava, a.s.
Cena stanovená na základě modelu OPŽP bude sdělena samostatným dokumentem.
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2020 popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

KOMISE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ INFORMUJE
P o z v ánk a
Obec Soběšovice ve spolupráci s Kulturní a sportovní komisí Vás
srdečně zve
v sobotu 18. ledna 2020 od 19 hodin
na

27. OBECNÍ PLES

který se koná ve všech prostorách Restaurace Nová Husarůvka.
Hraje skupina EKG Band
Vstupenky s místenkou a večeří v hodnotě 300,-Kč
budou v předprodeji ve dnech 8. a 14. ledna
od 18 do 20 hodin na Nové Husarůvce
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RODIČE ZŠ A MŠ SOBĚŠOVICE INFORMUJÍ:
Hudební nadílka v ZŠ
Děti ze základní školy dostaly v rámci listopadového projektového dne předčasný vánoční
dárek. Aby mohly pilovat dovednosti získané
při muzikoterapii s djembe bubny, přály si mít
k dispozici vlastní nástroje. Díky rodičům, kteří
na nákup bubnů ochotně přispěli, získala škola
krásnou sadu bohatě zdobených djembe
bubnů, v různých velikostech plus další drobné
ruční nástroje.

Klaczakovým, Molotovým, Božoňovým, Kukulovým, Křístkovým, Karolíně Krampotové Dordové,
Kamilu Sojkovi a Věrce Kubošové, Andree a Martinovi Horákovým a všem ostatním z kolektivu
školy a občanům Soběšovic, kteří nás podporovali a vyslechli. Ještě jednou velké díky!
Za kolektiv rodičů
Adéla Klaczaková, Petra Dominíková,
Daniela Chobotová, Petr Basel
a Michaela Kolářová Válková.

Rádi bychom touto cestou veřejně poděkovali
všem rodičům, kteří se finančně podíleli na
zakoupení djembe bubnů pro naše děti ze
Základní školy Soběšovice. Je to již pár dní, co
nám v mysli vznikl nápad a tento nápad jsme
společnými silami úspěšně dotáhli do konce.
Velice si vážíme všech, kteří se k nám přidali
a díky kterým měly naše děti krásný vánoční
dárek. Jmenovitě děkujeme manželům

6

www.sobesovice.cz

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, leden 2020
• Ve čtvrtek 23. 1. 2020 od 14 hod. výroční členská schůze v jídelně na Nové Husarůvce.
• Ve středu 15. a 29. 1. od 15 hod., výbor v DPS.
„Přejeme všem občanům radostný vstup do nového roku, pevné zdraví a životní pohodu“.

Zahrádkáři informují:
Fotografie dvanácti nejpěknějších květinových
výzdob jsou k prohlédnutí ve vývěsní skříňce
u OÚ. Promítnuty byly také jiné zajímavosti ze
zahrad našich občanů a fotografie ze zájezdů.
Děkujeme všem občanům a chatařům, kteří investovali do krásné květinové výzdoby
v loňském roce.

V pátek 22. listopadu 2019 proběhlo na Staré
Husarůvce veřejné hodnocení květinové výzdoby oken , balkónů a teras z pohledu od veřejné komunikace v naší obci. Promítnuto bylo
109 fotografií. Největší (stejný) počet hlasů
získaly výzdoby domů: Kotásek-Danielová,
manželé Bartkovi A. a L. a Foukalovi E. a M.

Sbor dobrovolných hasičů Soběšovice
Hasičský ples
Sbor SDH Soběšovice opět po roce pořádá Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 15. 2. 2019
od 19 hodin v sále na Nové Husarůvce. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina PARADOX.
Během večera se můžete těšit na skvělou zábavu a půlnoc opět vyvrcholí bohatou tombolou.

Ohlédnutí za rokem 2019 mezi mladými hasiči
pravka (mladší 6 let) umístila na 1.místě, nejmladší na 3. a 4. místě a mladší na 7. místě.
Tímto jsme odstartovali jejich nadšení a chtíč
soutěžit. První závod s vodou proběhl v Orlové a hned jsme se zapsali do podvědomí karvinského okresu. Náš tým totiž vyhrál 1. místo.

Mladí hasiči v naší obci fungují už více než rok,
a proto jsme rádi, že rok 2019 byl velice plodný.
Nejenže se děti naučily spoustu věcí, ale také
se zúčastnily mnoha soutěží.
První soutěž po velice krátké přípravě proběhla v únoru v Raškovicích (4 x 60 m), kde se pří7
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Soutěží bylo několik:
požární útoky, silové
víceboje TFA, uzlové
a hadicové štafety,
střelby, štafeta požárních dvojic, 60 m s překážkami, branný závod
a 100 m s překážkami.
Domácí soutěže
v Soběšovicích byly:
O putovní pohár starosty SDH (požární
útok) a Soběšovický
Železňák (silový víceboj TFA).
Vážení přátelé, spoluobčané.

U některých dětí byly výsledky nádherné, u jiných to trošku vázlo, ale každé dítě si našlo
k tomu cestu a piluje své zkušenosti k dokonalosti.

Uzavíráme tímto starý rok a vstupujeme do
toho dalšího.
Touto cestou bychom vám chtěli popřát, ať nás
v tom novém roce 2020 po stránce výjezdové
vidíte co možná nejméně a po stránce společenské co možná nejvíce na všech našich akcích a nejen tam.
Děkujeme za jakoukoliv podporu našich mladých hasičů i celého sboru.
Hodně zdraví, lásky, rodinné pohody a přátel.

Pro děti se podařilo přes různé dotace obstarat
mnoho nového vybavení, které splňuje normy
a hlavně dbá na bezpečnost při užívání, či pomáhá se samotným vybavením zlepšení v práci.
Jsme rádi, že se děti v dnešní době chtějí věnovat
nejen elektronice doma, ale i mladému hasiči.
Rádi přivítáme nové členy od 6 do 15 let. Můžou být i mladší, jen si chvilku počkají na plné
nasazení.

Za SDH Soběšovice vedoucí mládeže
Hana Budzinská

Myslivecký spolek HRÁZ informuje
MYSLIVECKÝ PLES

se uskuteční v sobotu 8. února 2020 od 19 hod. v sále Nové Husarůvky.
Skvělá zábava, velká tombola a výborné myslivecké speciality.
Rezervace vstupenek na tel.č.: 603 428 987.
Na všechny se těší Myslivci ze Soběšovic.
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Informační okénko Klubu Sobíšek
Kdo jste se byl podívat na
rozsvícení vánočního stromečku, jistě budete souhlasit, že akce byla velmi
povedená. Navazovala na
jarmark, na kterém jsme prodávali perníčky
vyrobené s dětmi v rámci Sobíškohrátek. Prodali jsme téměř všechny, a tak děkujeme všem,
kteří si perníčky zakoupili a podpořili tak
Sobíškohrátky.
Při těch letos posledních, konaných 12. prosince, jsme si navodili vánoční atmosféru, zazpívali koledy a vytvořili ozdoby na stromeček.
V novém roce začneme Sobíškohrátky ve čtvrtek 9. ledna, a to pohybovou aktivitou pod
vedením Moniky Smyčkové Randusové.

může škola pořídit výtvarné materiály. Přehled
vybraných financí a zakoupených potřeb je
k nahlédnutí u paní ředitelky.

V krátkosti bychom chtěli informovat o změnách chystaného plesu, který se má konat
14. března 2020. Původně jsme chtěli celý výtěžek z akce použít na zakoupení
rytmických bubnů do školy. Ta
však mezitím dostala několik bubínků darem, a tak
jsme se s paní ředitelkou domluvili
na jiném řešení.
Obohatíme školní
knihovnu! A moc
se na to těšíme.

Těší nás, že se rodiče více zapojují do pomoci
místní škole, naplňuje se tak jeden z našich cílů.
Děkujeme vám!

Závěrem chceme
poděkovat rodičům žáků základní
školy za příspěvek
do SRPŠ, za nějž
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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

10

www.sobesovice.cz

11

Inzerce

Povinné údaje periodického tisku dle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Název, sídlo a IČ vydavatele: OBEC SOBĚŠOVICE, Obecní úřad, 739 22 Soběšovice 10, IČ 00576981
Název: ZPRAVODAJ OBCE SOBĚŠOVICE. Četnost vydávání: MĚSÍČNÍK, zdarma.
Místo vydávání: OBEC SOBĚŠOVICE
Číslo a den vydání: 1/2020, 1. 1. 2020. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10291

