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Zpravodaj obce Soběšovice

Vážení spoluobčané,
Prožijte krásné a pohodové svátky vánoční,
do nového roku 2022 přeji všem hodně
zdraví, optimismu, spokojenosti a tolerance.

Nastala doba adventní, předzvěst vánočních svátků, pro mnohé z Vás nejkrásnější
období v roce.
Přeji všem, aby v této složité době, bylo toto
období naplněno radostí, prožito ve zdraví
se svými rodinami, známými a přáteli.

Voznica Petr,
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
XVI. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
Se bude konat ve středu 8. prosince 2021 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Soběšovicích, za podmínky dodržování platných hygienických opatření . Všichni občané jsou
srdečně zváni. Program zasedání bude zveřejněn nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva
na úřední desce obce Soběšovice.

INF OBÁLKY pro seniory 65+
INF obálky jsou určeny pro seniory 65+. Obálky obsahují formulář k vyplnění zdravotního stavu
seniora, užívaných léků a dalších důležitých informací, např. alergie, kontakty na blízké osoby
apod. Obálky se doporučuje se všemi informacemi uložit na viditelné místo, např. do ledničky
a tuto označit přiloženou samolepkou.
Údaje vložené v obálce slouží pro informace zdravotníkům v případě nenadálé zdravotní indispozice v domácnostech. Zájemci si mohou od 1. 12.2021 obálky převzít na Obecním úřadě,
a to v úředních dnech:
Pondělí - 8,00 -12,00 hod, 13,00-17,00 hod.
Středa - 8,00 -12,00 hod, 13,00-17,00 hod.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci prosinci
Křístková Vítězslava

Folvarčná Vlasta

Bílý Adolf

Petrželová Vlasta Ośliźloková Zdeňka
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Obec Soběšovice vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní místo knihovník - knihovnice
Termín nástupu: od 3.1.2022

Možno podat do 15.12. 2021, do 12:00 hod,
poštou na adresu Obec Soběšovice, 739 22
Soběšovice č.p. 10, nebo osobně na podatelně
obecního úřadu.

Místo výkonu práce: místní knihovna Soběšovice, Soběšovice č.p. 10
Platové podmínky: dohoda o provedení práce, v rozsahu 300 hodin ročně, 150 Kč/hod.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje a doklady:

Otevírací doba: Pondělí 14 – 16 hodin, Středa
15 – 17 hodin, Pátek 14 – 16 hodin

• jméno a příjmení uchazeče

Předpoklady a požadavky:

• datum narození uchazeče

- středoškolské vzdělání s maturitou (knihovnické vzdělání výhodou)

• místo trvalého pobytu uchazeče
• telefonní číslo a e-mailovou adresu uchazeče

- znalost provozu knihovny výhodou

• datum a podpis uchazeče

- počítačová a informační gramotnost

• souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely výběrového řízení

- řidičský průkaz skupiny B

Čestné prohlášení o splnění požadavků:

- spolupráce s řídící knihovnou a plnění povinností obsluhované knihovny

• trestní bezúhonnost, znalost práce s výpočetní technikou, řidičský průkaz

- péče o svěřený knižní fond, aktivní zajišťování nákupu nového

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání a o jiném vzdělání souvisejícím
s náplní práce

- aktivní vyhledávání a tvorba podkladů pro
žádostí o granty a dotace

• motivační dopis

- aktivní přístup a spolupráce při pořádání akcí
obce

Uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Pozvání bude provedeno telefonicky nebo
e-mailem. Osobní pohovory se budou konat
21.12. 2021. Uchazeči nesou náklady, které jim
účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

- trestní bezúhonnost
Přihlášku s požadovanými údaji a doklady doručte v zalepené obálce s tímto označením:
Pravý dolní roh – adresát
Levý horní roh – jméno a adresa zájemce

Obec Soběšovice si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z přihlášených uchazečů.

Levý dolní roh - VŘ knihovna „NEOTEVÍRAT“

Kalednáře obce
pro rok 2022

Obecní úřad :
• Obecní úřad bude v době vánočních
svátků uzavřen, a to od 23. prosince
2021 do 31. prosince 2021

Kalendáře obce Soběšovice pro rok 2022
pro občany s trvalým pobytem v obci by
měly být k vyzvednutí od 13.12.2021 na
sekretariátu Obecního úřadu.

• Voda na hřbitově byla odpojena.
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Kulturní akce
Plánované kulturní akce na měsíc prosinec

- 4.12.2021 – rozsvěcování vánočního stromu,
včetně kulturních vystoupení

- 3.12.2021 - Mikuláš – tělocvična ZŠ a MŠ
Soběšovice

- 21.12.2021 – Vánoční koncert – kostel
byly dne 18.11.2021 Radou obce Soběšovice zrušeny, a to s ohledem na vyvíjející se
epidemiologickou situaci.

- 4.12.2021 – Vánoční jarmark – jídelna Nové
Husarůvky

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Hasiči SDH Soběšovice v roce 2021
V letošním roce byla „covidová“ situace o něco
příznivější než vloni. Přesto jsme se museli
vzdát některých tradičních akcí jakými bývají:
ples, stavění májky, úvodní fotbalové utkání
Svobodní - Ženatí, oblíbený Den s hasiči nebo
závody v požárním útoku dospělých.

Poděkování patří členu sboru Radku Obornému za dárcovství krve – akce Daruj krev
s hasiči. Dalšími aktivními složkami sboru
jsou výjezdová jednotka a mladí hasiči pod
vedením Michala Golucha, Hanky Budzinské a dalšího trenéra Mirka Budzinského.

Některé akce přece jen proběhly: Svátek práce
jsme oslavili brigádou v klubovně a při té příležitosti jsme postavili v „komorním“ složení
májku. Na konci května jsme se konečně sešli
na kácení májky a odehrál se i fotbalový zápas
Svobodní - Ženatí. V září jsme společně se sportovním oddílem MBK Soběšovice uspořádali
závod pro děti Na kola s hasiči. Poslední konanou akcí byla organizace krajského kola TFA
– Soběšovický Železňák, kterého se zúčastnilo
přes 240 mladých hasičů. V říjnu se pak konala
valná hromada sboru.

Výjezdová jednotka s velitelem Petrem
Chrobokem, mimo obvyklé výjezdy, dezinfikovala v době covidové pandemie veřejná
prostranství v obci.

SDH SOBĚŠOVICE

Na vynikajících výkonech našich dětí se
podílejí i jejich rodiče, kteří nejen fandí, ale
i mnohdy pomáhají při organizaci soutěží.
Poděkování patří i dalším členům sboru, kteří se podílejí na realizaci námi pořádaných
akcí.

Mladí hasiči, pokud to situace dovolila, neúnavně trénovali a zúčastňovali se mnohých
soutěží (TFA a PÚ), ve kterých byli velice úspěšní. O výsledcích MH v soutěžích se dočtete na
webových stránkách: www.sdh-sobesovice.cz
nebo na facebooku: SDH Soběšovice. Velkého
úspěchu dosáhli MH ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže.

přeje všem spoluobčanům
Vánoce plné štěstí a pohody,
stále dobrou náladu a hodně
zdraví v roce 2022!

Doufejme, že další rok s sebou přinese lepší
podmínky pro aktivity sboru.
Za SDH Jiřina Sýkorová.
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Klub důchodců v Soběšovicích, prosinec 2021
Klub důchodců Soběšovice zatím ještě pokračuje v následujících aktivitách:
měsíc prosinec:

01.12. 2021 – setkání členů v DPS od 15,00 hod - ZRUŠENO
15.12. 2021 – výbor v DPS od 15,00 hod

Klub důchodců přeje všem občanům krásné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2022

Ohlédnutí Klubu Sobíšek za rokem 2021
„Přespávačku“, jak již tradičně
říkáme našemu poděkování
dětem v rámci příměstských
táborů, obohatilo letos sokolnické vystoupení. Jen dva odvážlivci – bratři - skutečně stan
postavili, i přesto, že počasí
bylo velmi vrtkavé.

V tomto roce všeobecně potkaly naši společnost neustálé
zvraty a změny způsobené epidemiologickou situací.
Klub Sobíšek se i přesto snažil
přizpůsobovat nastalým situacím a neodradilo ho pořádat
aspoň některé, pro nás již tradiční, obyčeje. Jako např. vítání
jara, rodinný den, „přespávačka“ v rámci táboru 2021, lampionový průvod s koníky, v říjnu pak i Sobíškohrátky.

V říjnu jsme pomalounku naskočili do vlaku s našimi Sobíškohrátkami. Nabídli jsme nově
kroužky: hru na flétnu v Domě Farní rodiny;
angličtinu a španělštinu v Marině Jonáš v Dolních Domaslavicích. Tam také provozujeme od
pondělí do čtvrtka lesní školku.

Aby děti tolik nestrádaly, byla vytvořena Putovní kniha klubu - plná her, inspirativních
nápadů, která v době lockdownu otevřela dveře pospolitosti v rodinách členů klubu, vybízela ke spolupráci s našimi blízkými či prarodiči
při společném pečení, výletování, kreslení,
tvoření či hraní. Nadchla nejen rodiče a děti,
ale věřím, že i babičky a dědečky.

Naše „hrátky“ jsme obohatili o setkání s panem
farářem Janem Vechetou a ke spolupráci přivedli i dalšího Honzu, který děti zcela nadchl
pro nová dobrodružství. V Sobíškohrátkách
jsme tvořili, bádali, sportovali. Na podzim se
uzamkl les a v době adventu si děti nazdobily
perníčky.

Rodinný den proběhl také a opět nabídl odreagování, setkání, přátelské posezení a podívanou ve spolupráci s kouzelnicí Radanou.

Celý rok byl „jiný“. Donutil nás zpomalit, přehodnotit spoustu návyků, vzal, ale i přidal nové
životní zkušenosti.

Výkonný výbor pilně pracoval na příměstských
táborech, které letos probíhaly téměř po celou
dobu letních prázdnin, ať už pod hlavičkou
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
nebo pod samotnou záštitou Klubu Sobíšek.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a ohlasy. Přejeme
Vám pevné zdraví, náruč plnou lásky a pochopení a těšíme se na další milá setkání v novém
roce 2022.
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Tříkrálová sbírka 2022 se blíží.
Jak bude letos vypadat?
Věříme, že i přes veškerá omezení
spojená s COVID-19, koledování
probíhat bude. A v období od
1. do 16. ledna zazní koleda v našich domech. Tímto směrem se
ubírají i přípravy, nachystané jsou pokladničky
a tašky pro koledníky, známe již konkrétní termíny setkání a doprovodných programů pro všechny koledující.

Stejně jako v loňském roce bude
více způsobů, jakými se bude
moci veřejnost zapojit do sbírky
a přispět na dobrou věc. Od
1. prosince 2021 bude otevřený
Tříkrálový účet pro bezhotovostní dary –
66008822/0800, ve kterém bude klíčové zadat
variabilní symbol pro Charitu Český Těšín –
777988002. Stejně tak od 1. prosince lze přispívat on-line přes platební
bránu na internetových
stránkách Tříkrálové sbírky
– www.trikralovasbirka.cz,
kde je třeba zadat PSČ města Charity – 737 01 nebo název – Charita Český Těšín.
V termínu koledování od
1. do 16. ledna 2022 bude
možnost přispět přímo do
pokladniček třem králům
anebo do statických pokladniček umístěných v Českém
Těšíně a okolí. Seznam míst
bude dostupný v lednu na
našich stránkách a bude průběžně aktualizován.
Rádi uvidíme nové tváře
mezi koledníky. Pokud byste měli zájem zapojit se do
koledování a tímto se osobně zúčastnit největší sbírkové akce České republiky,
neváhejte a napište na email: alina.humel@ceskytesin.charita.cz nebo zavolejte na telefonní číslo: +420
605 205 638.
Zapojte se do Tříkrálové
sbírky a začněte nový rok
dobrým skutkem!
Vykoledované peníze slouží
těm nejpotřebnějším v našem okolí.
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Inzerce
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