zpravodaj obcí

2
květen

Soběsuky • Milovice • Skržice

2020

slovo starosty
Milí spoluobčané,

Další z leteckých snímků obce, tentokrát jsou na fotografii Soběsuky.

Řidiči nedodržují rychlost, zbrzdit je má
maketa policisty
Překročení povolené rychlosti je nejčastějším přestupkem v dopravě. Lidé mají
stále silnější a výkonnější auta a často si
neuvědomí, že nesundali nohu z plynu.
I v Soběsukách vedení obce řešilo, jakým
způsobem upozornit řidiče na to, aby dodržovali předepsanou „padesátku.“ Jednou z variant bylo i zakoupení ukazatele
rychlosti, to však zastupitelé z důvodu
vyšší pořizovací ceny a nižší průjezdnosti
aut obcí prozatím zavrhli.
Místo toho zakoupili maketu policisty
s dalekohledem, která bude umístěna
u dopravní značky při vjezdu do vesnice.
„Většinou jde o přespolní, kteří Soběsukami a Milovicemi jen projíždějí. Věříme,
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že nákup přispěje k vyšší bezpečnosti silničního provozu. Do budoucna budeme
zvažovat i koupi ukazatele rychlosti. Jelikož se ale jedná o investici v řádu desítek
tisíc korun, zakoupili jsme zatím maketu
policisty za 8 000 Kč,“ uvedl starosta Jan
Piska.
Dalším důležitým důvodem, proč chce
obec zvýšit bezpečnost v dopravě a maketu zakoupila je ten, že se po vesnicích
pohybují děti. V Soběsukách je hřiště na
druhé straně obce a stejně tak v Milovicích
si děti chodí rády hrát na hřiště, které je
u silnice. Maketa bude v určitých intervalech měnit své stanoviště podle potřeby.
text: Jana Hlavinková

momentálně se nacházíme v nouzovém
stavu a děje se tak poprvé od dob 2. světové války. Musíme nosit roušky, máme
omezený pohyb i možnosti jak trávit volný
čas, museli jsme změnit naše každodenní zvyklosti a přizpůsobit se dané situaci.
Myslím, že jsme to v našich obcích zvládli
velmi dobře, děkuji Vám, že respektujete
vládní nařízení a berete ohled na zdraví
svoje, svých blízkých i spoluobčanů.
I když se opatření začínají pomalu rozvolňovat, stále se nemůžeme vrátit k běžnému životu a například o víkendech navštěvovat veřejné akce. Je to třeba příležitost,
jak můžeme poznat naše okolí. Například
jsme částečně vyčistili polní cestu ze Skržic do Soběsuk, kterou využívaly předchozí generace, a Vy tak máte možnost jít na
procházku na „nové“ místo. Stejně tak jako
po polní cestě mezi Soběsukami a Zlámankou, podél které budeme na podzim
vysazovat stromy. Také děti budou mít na
hřištích v Milovicích a Soběsukách nové
herní prvky, a když se nemohou se svými
kamarády vídat ve škole či školce, setkají
se alespoň na hřištích. Jsem přesvědčený
o tom, že to ocení i rodiče.
Možná jste si všimli, že mě po obci vídáte
mnohem častěji. Je to proto, že jsem se
od 1. března stal uvolněným starostou. To
znamená, že být starosta je nyní mé povolání, kterému se věnuji na plný úvazek.
Rozhodl jsem se tak po dohodě s rodinou
a zastupiteli, protože skloubit rodinný život, zaměstnání a „starostování“ tak, abych
naši obec rozvíjel, nebylo možné.
Díky tomu se nyní práci starosty můžu věnovat intenzivněji a věřím, že během let se
moje úsilí projeví. Budu se moci naplno zaměřit na projekty, vyřizovat žádosti o dotace, účastnit se důležitých jednání i školení,
a to ku prospěchu našich vesnic.
Přeji Vám hezké jaro a věřím, že se spolu
za nějaký čas budeme opět potkávat při
obecních a spolkových akcích.
S úctou, Jan Piska

www.sobesukykm.cz
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Od června do září se bude opravovat Kulturní dům v Soběsukách
Kulturní dům v Soběsukách
se využíval sporadicky. V zimě
se tady například konal ples
a karneval, ale kvůli nevyhovujícímu zázemí a zastaralým
technickým podmínkám se
nemohl využívat častěji. Zastupitelé se tak už v loňském
roce rozhodli, že do objektu investují. Vymění se elektroinstalace a radiátory včetně rozvodových trubek, položí se nová
podlaha, vybrousí se parkety
a hlavně se topení rozdělí na
okruhy tak, aby bylo možné vytápět jen určitou část objektu.
„Hlavním cílem plánovaných
oprav je, abychom mohli budovu využívat i v zimě. Když se
konala nějaká akce, museli jsme
4 dny dopředu topit, abychom
místnosti aspoň trochu vytopili. Nyní to půjde mnohem
rychleji, bude v nich stabilní
teplota a lidé je budou moci
celoročně využívat. Už v zimě

se mě místní lidé ptali, jestli si
můžou jít na „kulturák“ zasportovat. Kdyby šli, byli by tam
v pěti stupních a v bundách. To
se nyní změní,“ vysvětlil hlavní
důvod rekonstrukce starosta
Jan Piska.
Už během loňského roku
obecní pracovníci vymalovali
sál a vestibul. Největší a zároveň finančně nejnákladnější
položkou je výměna topení,
kdy se odstraní staré radiátory
a nahradí se novými. Stejně tak
se koupí a nainstaluje nový kotel pro konstantní udržení teploty. Na akci obec získala dotaci z Programu Rozvoje venkova
z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR.
Obec tak vypsala výběrové
řízení na dodavatele, kterou se
stala firma Harko, s. r. o. z Trávníku u Kroměříže. Zaměstnanci
obce tak budou do konce května budovu vyklízet, demonto-

V Kulturním domě v Soběsukách se staré dveře vyměnily za nové.

Původní dveře.

vat zbylé radiátory a budovu bude pracovat do konce srpna.
Ministerstvo poskytne dotaci
připraví na předání dodavatelské firmě, která práce zahájí ve výši 624 147 Kč, obec ze své1. června. V kulturním domě se ho zaplatí 267 492 Kč.

Vyčistila se polní cesta u Skržic, vysadí se stromořadí směrem
na Zlámanku
V katastru Soběsuk, Milovic
i Skržic je mimo zástavbu rodinných domů spousta mezí,
stromořadí, remízků a polních
cest. Pokud leží na obecních
pozemcích, starají se o ně zaměstnanci úřadu. Například
na jaře odstranili staré pařezy
v Milovicích, chystá se další
etapa výsadby stromů a pra-
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covníci obnovili i polní cestu
ve Skržicích.
„Ve Skržicích jsme vyčistili starou polní cestu, která už byla
zarostlá keři a tím pádem byla
neprůchodná. Při čištění jsme
zachovali ráz krajiny a ještě musíme odstranit pahýly keřů a kořeny, aby byla průchozí jak pro
pěší, tak průjezdná pro kola,“ vy-

jádřil se starosta Jan Piska.
Jedná se totiž o starou cestu
a nejmenší úhel stoupání do
Soběsuk. Využívala ji už generace našich babiček a dědečků,
když chodívali ze Skržic do školy
do Soběsuk.
„Rád bych, aby měli obyvatelé v našem katastru co nejvíce
možností, kam jít na procházku

či se projet na kole,“ nastínil plány starosta.
Co se týče stromořadí, vysadí
se podél polní cesty mezi Soběsukami a Zlámankou na obecní
parcele, kterou už zemědělci
nevyužívají. Obec na akci podala žádost o dotaci, vysazovat se
bude na podzim letošního roku.
texty: Jana Hlavinková
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Místní ženy šily roušky pro ostatní obyvatele
Zastupitelé a starosta Jan Piska děkují všem dobrovolnicím
a dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití roušek a jejich roznosu
obyvatelům do schránek.
„Jsme si vědomi toho, že zejména někteří starší obyvatelé
neměli možnost si roušky ušít
a jelikož nebyly určitý čas k sehnání, rozhodli jsme se, že jim je
zajistíme, aby si nemuseli dělat
starosti, kde a kdy je seženou,“ vy-

světlil starosta.
Šilo se z tkaniny, kterou obec
zakoupila, ale i ze zbytků látek,
které měly místní obyvatelky
doma či ze starých bavlněných
ubrusů a prostěradel. Prozatím
i nadále platí nařízení vlády nosit
roušky na veřejných místech a při
styku s jinými lidmi. Kvůli opatřením ohledně pandemie Covid-19
se ještě nějakou dobu nebudou
moci konat obecní akce.

ZE ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ JEŠTĚ JEDNALI
• Zastupitelé projednávali dvě žákanalizace před opravou průnostními vlivy či vandaly. Mobi26.–28. června
dosti o pronájem pohostinství
tahu Soběsukami. Prozatím je
liář je pojištěný mimo jiné i proti
14.–16. srpna
v Milovicích. V jednom případě
jisté, že bude muset být zvlášť
krádeži.
25.–27. září
chtěl zájemce z prostor udělat
odtok pro splaškovou vodu • Zastupitelé schválili finanční pří30. října–1. listopadu
uzavřený klub, což zastupitelé
a zvlášť pro dešťovou. Do konce
spěvky na rok 2020 na činnost • Budova bývalé školy je nyní neodmítli. Druhý zájemce z Újezdpříštího roku má být kompletZákladní organizaci Českého
využívaná. Obec ji však nechce
ska dostal od obce zelenou.
ně hotový projekt na opravu
svazu včelařů Zdounky ve výši
nechat úplně zchátrat, a proto
průtahu obcí včetně stavební• Zastupitelé schválili, že si pro
3 000 Kč a 10 000 Kč pro Myslise letos vyměnila další okna.
ho povolení. Investorem bude
letošní rok nenavýší odměny za
vecký spolek Lípa Soběsuky na
„Okna se měnila postupně
obec, která bude muset opravit
funkce.
krmivo pro zvěř, opravy kazatev celé budově na tři etapy. Stákanalizace a Ředitelství silnic
• Na obecním úřadě došlo
len, pohonné hmoty či ceny do
valo se, že se při silném větru
Zlínského kraje, které bude v
k havárii. Z kotle začala vytékat
soutěží pro děti.
některá stará okna otevřela
následujících letech realizovat • Sbor dobrovolných hasičů
voda. Proto se musel koupit
a do budovy nalétalo listí či ptáci
opravy silnice.
nový. Kotel i s montáží vyšel
Soběsuky dostal od obce invesa my jsme pak znečištěné proobecní rozpočet na 40 000 ko- • Obec
rozšířila
smlouvu
tiční dotaci na pořízení sportovstory uklízeli. Výměna je tak dalrun.
o pojištění svého majetku
ní hasičské stříkačky ve výši 100
ším opatřením proti chátrání,“
• V brzké době bude probíhat
o sakrální stavby a obecní mo000 korun.
řekl starosta.
schůzka starosty obce s Ředibiliář. Mezi sakrální stavby pa- • Velkoobjemové
kontejnePoslední etapa oken vyšla obectelstvím silnic Zlínského kraje
tří kapličky, kříže, boží muka
ry budou v obci přistaveny
ní rozpočet na 67 840 Kč včetně
a projekční firmou. Bude se řešit,
a obec je pojistila zejména proti
v termínech:
DPH.
jakým způsobem bude řešena
škodám způsobeným povětr15.–17. května
texty: Jana Hlavinková

Výměna oken na budově bývalé školy v Soběsukách.
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Je hotová studie pro výstavbu rodinných domů ve Skržicích
Zastupitelé si nechali zpracovat studii na Základní
technickou vybavenost pro
výstavbu rodinných domů
ve Skržicích. Chtějí tak do
budoucna vyhovět zejména mladým lidem, kteří by
v Soběsukách, Milovicích
nebo Skržicích chtěli bydlet, ale obec nemá pozemky připravené k zasíťování.
V obcích jsou sice prázdné
rodinné domy, jenže tady
zájemci o jejich koupi narážejí na neochotu majitelů objekty prodat. Některé
chátrají, jiné lidé využívají
jako rekreační chalupy na
víkendy či prázdniny.
Proto v době dnešního trendu stárnutí populace a mírného
vylidňování Zlínského kraje, se
obce zamýšlejí nad tím, jak ve
vesnici udržet mladé lidi. Často
by zde chtěli zůstat žít, ale není
dostatek stavebních pozemků,
atraktivních pracovních příležitostí či je nedostatečná občanská vybavenost. Čím je vesnice
od města vzdálenější, tím je populace starší. Pokud tedy obce
mají v územním plánu pozemky vytyčené pro individuální bytovou výstavbu, snaží se otázku
aktivně řešit.

Veřejné osvětlení
Dojde k rozšíření stávajícího
osvětlení o 7 kusů svítidel na nových stožárech. Osvětlení bude
v takové intenzitě, aby neoslňovalo řidiče a zároveň aby potext: Jana Hlavinková
skytovalo chodcům dostatečné
světlo.
V lokalitě bude chodník v dél- Počet obyvatel podle věku
ce 418 metrů, vodovod bude
věk
počet
mít 262 metrů, elektrické vedení
0–5
29
235 metrů a veřejné osvětlení
v délce 235 metrů.
6–10
21
Celkové náklady stavby jsou při
11–17
27
současných cenách ve výši 4,46
18–29
44
milionů korun. Nejvyšší položkou
Vodovod
30–39
50
Co se týče pitné vody, bude je vybudování inženýrských sítí
nová zástavba napojena na ve- v částce 3,83 milionů korun.
40–49
52
řejný vodovod. Z vodojemu
50–59
56
v Kostelanech vede přes Újezd- Nová zástavba zajistí vyšší
60–69
45
sko do Milovic, kde se vodovodní počet obyvatel
Z čistě matematického hledisřad dělí dvěma směry – do Cvrčo70–79
33
vic a Skržic. Dojde tak k prodlou- ka znamenají noví obyvatelé pro
80–89
14
žení stávajícího řadu, aby vedl až obec také více peněz do obecního rozpočtu, zajištění naplně- Více než 90 let mají 3 obyvatelé.
k novým domům.
Chodníky
Pravostranný chodník je navržený podél silnice III. třídy 43225
podél stávající zástavby až k autobusové zastávce. Nepovede
těsně podél hlavní silnice, bude
od ní oddělen metrovým pásem
zeleně. Chodník bude splňovat
požadavky na bezbariérovost,
bude odvodněný a jeho součástí budou i sjezdy k novostavbám.
Bude mít pouze jeden pruh pro
pěší, jeho součástí nebude jízdní
pruh pro cyklisty.

Počítá se se sedmi rodinnými
domy
Ve studii, kterou si nechala
obec zpracovat, je zakresleno
7 parcel pro stavbu rodinných
domů. V projektu architekt popsal, co všechno bude nutné Celkový počet obyvatel v letech 2013–2020
udělat, aby zástavba mohla
muži
muži
datum
vzniknout. Jedná se tak o studii
(do 15 let)
(nad 15 let)
proveditelnosti, aby zastupitelé
1. 1. 2020
30
161
věděli, zda a odkud je možné
1. 1. 2019
25
165
napojit inženýrské sítě, kolik
domů může v dané lokalitě být
1. 1. 2018
24
157
a kolik by příprava pozemků
1. 1. 2017
30
155
k prodeji stála. Studie je v sou1. 1. 2016
25
154
ladu s územním plánem obce,
v něm jsou dané pozemky vyty1. 1. 2015
24
151
čené jako plochy pro individuál1. 1. 2014
30
156
ní bydlení. Část pozemků patří
1. 1. 2013
31
158
obci, některé jsou Zlínského kraje
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Obec Soběsuky
a soukromých vlastníků.
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nosti okolních škol a školek, větší
využití dětských hřišť a infrastruktury či potencionální členy do
místních spolků. Za posledních
7 let je počet obyvatel v Soběsukách, Milovicích a Skržicích
stabilní, to znamená, že přirozený přírůstek nahrazuje přirozený
úbytek či migraci, avšak obyvatel přibývá pouze v jednotkách.
Nová zástavba by do budoucna
zajistila přírůstek dalších cca dvaceti obyvatel.
Trvalý pobyt v Soběsukách, Milovicích a Skržicích má nahlášených 374 obyvatel. Z toho je 193
mužů a 181 žen. Dětí do 15 let je
61, nad 15 let a dospělých je 313.
V Milovicích žije 154 obyvatel, ve Skržicích 61 a v Soběsukách 159.

ženy
(do 15 let)

ženy
(nad 15 let)

31

148

4

374

31

145

11

366

29

145

-3

355

23

150

13

358

24

142

5

345

22

143

-18

340

22

150

-7

358

26

150

změna celkem

365
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ROZPOČET OBCE SOBĚSUKY NA ROK 2020
název odvětví

částka Kč

celkem

DAŇOVÉ PŘÍJMY		
Daň z příjmu FO, PO, DHP
4 159 000
Poplatek za odpady, psy a ubytovací kapacity
190 000
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
69 000
Správní poplatky
1 000
Daň z hazardních her
25 000
Daň z nemovitostí
380 000
4 824 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Bytové hospodářství		
12 000
Příjmy z pronájmu
12 000
Komunál. služby a územní rozvoj
40 000
40 000
Sběr a svoz komunálních odpadů		
2 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000
Využívání a zneškodňování komun. odpadů		
35 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
33 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000
Činnost místní správy		
1 100
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 100
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
2 000
Příjmy z úroků
2 000
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		
PŘÍJATÉ DOTACE		
Neinvestiční trasfery ze SR
83 900
83 900
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

5 000 000

5 000 000

název odvětví
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní oblsužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Obnova hodnot místního kulturního povědomí
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Krizová opatření
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti Jinde nezařazené

celkem Kč
170 000
220 000
20 000
40 000
15 000
70 000
35 000
30 000
50 000
25 000
15 000
650 000
30 000
20 000
370 000
15 000
100 000
20 000
450 000
20 000
250 000
165 000
700 000
3 000
500 000
750 000
9 000
30 000
30 000
42 000
156 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

5 000 000

Podrobný položkový rozpočet je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Soběsukách. Z důvodu nedostatku místa byly některé
položky sloučeny do jedné.
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Na hřištích v Milovicích a Soběsukách budou mít děti nové herní prvky
Na prosincovém zasedání zastupitelé schválili, že obec podá
žádost o dotaci na dětské hřiště ve
Skržicích z Ministerstva pro místní
rozvoj, které poskytuje krytí ve výši
70 % uznatelných nákladů. Hřiště
ve Skržicích je nevyhovující a bude
se realizovat v případě získání do-

tace. V Soběsukách a Milovicích
se hřiště budou rozšiřovat o nové
prvky, aby děti měly pestřejší vyžití. Také proto se zastupitelé rozhodli, že dětem zakoupí nové.
Do Soběsuk tak přijdou řetězové houpačky a dva lanové
prvky pro děti nad pět let.

„Chceme, aby si zde mohly
hrát i odrostlejší děti,“ vysvětlil
starosta Jan Piska.
V Milovicích je dětské hřiště
u pohostinství, které před několika lety zřídil jeho tehdejší provozovatel. Musí však být z bezpečnostních důvodů zrušeno.

Hřiště se tak přesune na náves
a děti budou mít na hraní k dispozici skluzavku a vahadlovou
i klasickou houpačku.
„Chceme zajistit dětem bezpečnost, a proto se hřiště od hlavní silnice oplotí. Prvky se instalují
1. týden v květnu,“ dodal starosta.

V Milovicích se připravuje nový trávník u hlavní silnice.

Díky novému zaměstnanci se v obci udělá více práce
Ve všech třech obcích je spousta práce, hlavně od jara do podzimu. Neustále je potřeba dělat nějaké drobné opravy na obecním
majetku, starat se o zeleň a sekat
trávu, uklízet veřejná prostranství,
dělat zednické a stavební práce.
Proto zastupitelé řešili možnosti
jakým způsobem práce zajistit,
aby jejich cena byla přijatelná

s ohledem na obecní rozpočet
a zároveň byly co nejefektivnější.
A vyhodnotili, že nelepší bude,
přijmout dalšího zaměstnance.
„Od 1. března jsme přijali nového zaměstnance. Je to další
zodpovědný zaměstnanec, který
vlastní řidičské oprávnění a vím,
že se na něj můžu spolehnout.
Nemusím jej každou chvíli kon-

trolovat, zda skutečně pracuje
nebo ne,“ řekl starosta Jan Piska.
Obec si tak bude moci spoustu prací provádět svépomocí,
aniž by musela najímat soukromé firmy. Od toho si slibuje ušetření finančních prostředků.
„Zaměstnanci budou například dělat plot u dětského hřiště
v Milovicích a fasádu na pohos-

tinství v Milovicích. Budou provádět přípravné práce v kulturním domě,“ uvedl starosta.
V letošním roce má obec
v plánu pokročit právě v pracích
na kulturním domě, na budově
bývalé školy, více se věnovat
úklidu veřejných prostranství,
péči o zeleň a stromy a drobným
opravám.

V květnu se spustí zmodernizovaný obecní web
Informační technologie jdou
stále kupředu, a to je i jeden
z důvodů, proč si obec nechává udělat nové webové stránky.
Stávající už mají zastaralou grafiku, nejsou přehledné a hlavně
nedisponují žádnými funkcemi navíc, které jsou na dnešní
dobu běžné. Proto se v polovině
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května spustí zmodernizované
webové stránky.
„Potřebujeme, aby se zobrazení webu přizpůsobovalo mobilním telefonům a tabletům. Také
jsme se rozhodli, že nebudeme
web zahlcovat velkým množstvím fotografií z obecních akcí.
Fotky totiž organizátoři a účast-

níci dávají na Facebook a jsou
tak snadno dostupné jinou cestou než přes obecní web,“ sdělil
starosta Jan Piska.
Stránky budou přehlednější
a jejich obsah bude zjednodušený tak, aby na nich lidé pohodlně
našli všechny důležité informace
a nebyli zahlceni informačně ne-

hodnotným obsahem.
Menu bude pouze jedno a nebude mít tolik záložek. Na webu
budou aktuální snímky z obce
a nejdůležitější aktuality se budou zobrazovat hned na úvodní
stránce. Redesign a úpravy provádí firma Antee, s. r. o.
texty: Jana Hlavinková
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Od ledna mohou lidé odevzdávat použitý jedlý olej a tuky
Jednou z vyhlášek, kterou
musí obec mít, je Obecně závazná vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
Protože se změnila legislativa
i obce mají nyní povinnost

umožnit lidem odevzdávat jedlé
tuky a oleje. V Soběsukách proto zastupitelé museli vyhlášku
upravit tak, aby odpovídala současným zákonům.
„Podstatnou změnou je, že
s účinností od 1. ledna 2020 je
vedle kontejnerů na tříděný odpad i nádoba na jedlé tuky a ole-

je,“ zmínil starosta Jan Piska.
Olej v PET lahvích musí být
bez vody a měl by být zbaven
hrubých nečistot, jako jsou například brambory, hranolky či
maso.
Důvodem vyhlášky je i to, že
v současné době pouze zhruba
10 % obcí zajišťuje třídění těch-

to odpadů a oleje a tuky tak
v rozporu se zákonem často končí
v kanalizaci, kterou ucpávají.
Oleje z kuchyní jsou přitom
cennou surovinou. Po vyčištění
se hodí například pro výrobu
biopaliv nebo maziv. Část mohou zpracovat také bioplynové
stanice.

losti, dále pak o maření výkonu
úředního rozhodnutí a podvod.
V Milovicích také došlo ke dvěma
přestupkům na úseku občanského soužití a v Soběsukách šlo
o 5 přestupků v dopravě. Mezi
časté prohřešky patří telefonování za jízdy, nepřipoutání se
bezpečnostními pásy, špatný

technický stav vozidla či nedodržování rychlosti.
V roce 2019 na území 38 obcí,
které spadají pod Obvodní oddělení policie v Morkovicích,
policisté řešili 182 trestných činů
a 1 914 přestupků. Policisté zároveň prověřovali i 1 219 oznámení
od občanů. texty: Jana Hlavinková

Policisté řešili 4 trestné činy
Na bezpečnost ve všech třech
obcích dohlížejí policisté z Obvodního oddělení v Morkovicích,
ve kterém pracuje 14 policistů. Ti
mají na starost dodržování zákonů
a vyhlášek, kontroly na pozemních komunikacích, řeší přestupky
a trestné činy či prověřují oznámení. Každý rok vyhodnocují situaci

v obci, vedou si statistiku, jakým
způsobem se vyvíjel počet přestupků, trestných činů a jaké případy museli řešit. Zprávu poté doručili k rukám starosty Jana Pisky.
V loňském roce tak policisté
v Milovicích a Skržicích řešili po
dvou trestných činech. Ve dvou
případech šlo o usmrcení z nedba-

Parkoviště za
zastávkou
v Milovicích
už je hotové,
využívají je
majitelé
přilehlých domů.

Dokončila se
i rekonstrukce
zvonice
svatého
Floriána.
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Masopustní průvod potěšil místní obyvatele

Ostatky Milovice

Ostatky Soběsuky

Karneval je jednou z populárních dětských akcí. Nejmenší se totiž mohou na jedno odpoledne proměnit ve své oblíbené pohádkové postavičky či hrdiny. Karneval znamená v každé rodině čas pečlivých příprav, protože se maminky a tatínkové snaží
sehnat či ušít ten nejlepší kostým. Pak se všichni ustrojili a sešli se v Kulturním domě v Soběsukách, aby si užili příjemné odpoledne plné her a soutěží. Obec pro děti zajistila program, občerstvení i ceny. Nechyběly ani balonky a zvířátka v životní velikosti.
Zpravodaj Obcí Soběsuky, Milovice a Skržice. Periodický tisk samosprávního celku. Vychází dvakrát ročně. Vyšlo v nákladu 150 kusů.
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