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Zpravodaj obce Soběšovice

OBEC SOBĚŠOVICE INFORMUJE
XIV. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu dne 9. června 2021 od 17,00 hodin v pohostinství na Nové
Husarůvce. Všichni jsou srdečně zváni. Program zasedání bude vyvěšen na úřední
desce obecního úřadu, a to nejméně 7 dnů před konáním zastupitelstva.

Upozornění
pro vlastníky pozemků - Sečení pozemků
Obec Soběšovice, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské
péče dle § 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, UPOZORŇUJE VLASTNÍKY POZEMKŮ nebo osoby, které
pozemky užívají z jiného právního důvodu, že jsou povinni při své činnosti omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich před šířením
plevelů a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich výskytu.
Upozorňujeme, že dané pozemky v obytné zástavbě mají být posečeny do 30. června
2021. V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě) z důvodu výskytu
zvěře, žádáme o posečení v termínu do 31. července 2021. Pracovníci odboru životního prostředí Magistrátu města Frýdku-Místku budou po uvedeném termínu provádět kontroly. V případě, že tento termín nebude dodržen, orgán státní správy ve
věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit
pokutu.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci červnu
Obořilová Zdenka

Kuzníková Jana

Chuchrová Darina

Dámková Aloisie

Paszková Helena

Miklánek Julián

Hanzelka Josef

Pastrňák Jan

Liczmanová Magdalena

Folvarčný Gustav

Nepevná Helena

Turská Irena
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Výtěžnost po komoditách
dle jednotlivých oblastí za rok 2020
(kg/obyvatele/rok)
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Jak správně třídit odpad
Pro naši obec platí
V naší obci nemáme kontejnery na kovy a nápojové kartony. Tento odpad ukládejte do kontejnerů - společný sběr, a to :
• papír + nápojové kartony
• plast + kovy
• Upozorňujeme občany, kteří využívají kontejner na použité jedlé oleje,umístěn za Obecním
úřadem, aby tyto ukládali v plastových obalech, nikoli ve skle.
• Oděvy ukládejte za Obecní úřad Soběšovice do nových kontejnerů Armády spásy.
Do těchto kontejnerů nepatří pokrývky a polštáře, které obsahují peří a duté vlákna.
Na http://www.ekokom.cz/obce-a-mesta/informace-pro-verejnost najdete spoustu zajímavých
informací k problematice odpadů, jejich sběru, třídění a následného využití

Popelnice na biologicky
rozložitelný odpad - BRKO
Obec Soběšovice pořídila popelnice (240 l) na biologicky rozložitelný odpad – BRKO, a to
na základě schválené dotace z Ministerstva životního prostředí ČR.
Pořízení těchto nádob ulehčí pracnost svozové firmě a občanům při manipulaci s těžkými,
ne příliš pevnými pytli.
Výdej popelnic probíhá průběžně. Převážná většina občanů již byla oslovena informačním
letáčkem, vhozeným do poštovních schránek a zbývající občané budou k vyzvednutí popelnic vyzváni v následujících dnech.
• Pokud zpracováváte BRKO ve svých kompostérech, či kompostech a tudíž nevyužíváte
svoz BRKA, nemusíte si tyto popelnice vyzvedávat.
• Pokud máte momentálně větší množství biologicky rozložitelného odpadu, je možno ho
k této popelnici uložit i v pytlích.
• V případě, že nám zůstanou nevydané nádoby, budeme Vás o této skutečnosti informovat. Případní zájemci o další popelnice, přihlaste se na Obecní úřad, tel.č. 558 404 550.
Operativní informace, např. týkající se doby výdeje, jsou uvedeny na plakátu u cesty – Požární
zbrojnice, anebo na webových stránkách obce, sekce aktuality.
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Upozornění na dodržování
platných Obecně závazných vyhlášek
Za zhoršené klimatické podmínky, při nichž
spalování nelze uskutečnit, se považují
mlhy, deště a špatné rozptylové podmínky.

• Upozorňujeme všechny občany na platnou
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a nočním klidu
týkající se zákazu používání zařízení a přístrojů způsobující hluk (např. sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu.

• Další upozornění je na Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2008, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství,
kdy povinností majitele psa je vodit psa na
veřejném prostranství na vodítku nebo s nasazeným náhubkem.

• Rovněž tak bychom chtěli upozornit na dodržování nočního klidu, kdy doba nočního
klidu se rozumí od 22,00 hod. do 6,00 hod.

• V období od 1.5. do 30.9. běžného roku, zamezit koupání psa v Žermanické přehradě,
jen na místech k tomu vyznačených.

• Upozorňujeme na  OZV č. 2/2013 o stanovení podmínek pro spalování rostlinných
materiálů. Pálení trávy a dalšího suchého
rostlinného materiálu na otevřených ohništích je sice povoleno, ale pouze v období
příznivých klimatických podmínek.

• Majitelé psů, uklízejte po svých psech
jejich výkaly.
Úplné znění Obecně závazných vyhlášek naleznete na webových stránkách obce.

Výzva na obsazení funkce kronikáře
Vážení spoluobčané, hledáme zájemce o vedení kroniky obce Soběšovice.
Zájemci se mohou přihlásit osobně, telefonicky na tel. č. 558 404 550,
nebo e-mailem: obec@sobesovice.cz. 
Předem děkujeme.

Upozornění na doplatek poplatků za odpady
Obec Soběšovice upozorňuje občany, kteří uhradili pouze první polovinu poplatků za
odpady, aby uhradili zbylou část, a to do 30. června 2020.

ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Upozornění
Prosíme všechny návštěvníky dětského hřiště před ZŠ a MŠ Soběšovice, aby dbali při pobytu
na hřišti na svou vlastní bezpečnost a bezpečnost všech přítomných dětí. Děti do 6-ti let věku
6

www.sobesovice.cz

musí být doprovázeny dospělou osobou. Prosíme také, aby se všichni návštěvníci chovali
k herním prvkům s úctou a neničili je, aby si po sobě uklízeli všechen odpad a aby nerušili
nepřiměřeným hlukem (hudba puštěná velmi hlasitě, petardy) ostatní návštěvníky a obyvatele okolních domů. Jestliže se nebudou tato pravidla dodržovat, budeme nuceni v odpoledních hodinách hřiště opět uzamknout.
Lucie Michálková,
ředitelka ZŠ a MŠ Soběšovice

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE INFORMUJE
Vítání občánků
Obec Soběšovice spolu s Kulturní a sportovní
komisí nabízí rodičům možnost slavnostního
uvítání dítěte. Termín obřadu bude sobota
19. června 2021 v 10 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Podmínkou účasti na

obřadu je trvalý pobyt dítěte na území obce.
Prosím, aby se zájemci přihlásili nejpozději do
středy 10. června 2021, osobně na sekretariátě
obecního úřadu v úředních dnech pondělí nebo
středa od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Připravované podzimní akce:
- na září ve spolupráci se základní a mateřskou
školou plánujeme tradiční Drakiádu
- v pátek 1.10.2021 chystáme oslavu Mezinárodního dne seniorů při příležitosti jejich svátku
- ve dnech 16.-17.10. 2021 ve spolupráci
s obecním úřadem plánujeme zájezd na Již-

ní Moravu do vinařské oblasti Velkopavlovice. Doprava bude zajištěna. Účastníci si hradí ubytování, degustaci vína, případné
exkurze a prohlídky. Rezervace zájezdu na
tel.čísle 774122415.
Za KaSK Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců informuje květen 2021:
Klub důchodců Soběšovice na základě postupných uvolňovaných
opatření v rámci republiky, zahajuje následující aktivity:
02. 06. 2021 – setkání členů od 15,00 hod v DPS
09. 06. 2021 – smažení vaječiny v DPS od 15,00 hod
30. 06. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod
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Informační okénko Klubu Sobíšek
Ke SVĚTOVÉMU DNI ZDRAVÍ jsme
na našem FB vyhlásili soutěž o knihu
Bylinkové recepty s věnováním autorky Moniky Poledníkové. Účastníci měli pojmenovat všechny rostliny
na fotce, které se použily do jarní
nádivky. Bojovalo se statečně. Nakonec s malou nápovědou zvítězila Zuzka B.
Knihu, kterou věnovalo nakladatelství Albatros, jsme výherkyni předali. Výherkyni ještě
jednou blahopřejeme.
Aktualizace volných míst na příměstské tábory 2021. 1. turnus byl pro nízký zájem zrušen.
Volná místa jsou už jen na 2. a 8. turnusu.
Bližší informace, podmínky a slevy na www.
klubsobisek.cz/primestsketabory.
Od 10. května je již možno za daných opatření
organizovat volnočasové aktivity, proto jsme

pro přihlášené děti obnovili Sobíškohrátky ve specifickém režimu,
který budeme udržovat do konce
školního roku. Budeme doufat, že od
září již nabídneme naše hrátky i dalším dětem.

Klub v přírodě U Jonáše je lesní
školička u Žermanické přehrady, která nabízí dětem možnost zapojit se do mnohých dobrodružství spojených s poznáváním světa kolem nás. Své děti můžete zapsat na
celotýdenní docházku nebo jen na pár dní
v týdnu. Případně kombinovat docházku s klasickou MŠ, čímž obohatíme vjemy, které děti
v tomto věku tolik získávají. Zápis probíhá
online. Více informací na webu www.klubsobisek.cz/jonas.
Těšíme se na viděnou!
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