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Zpravodaj obce Soběšovice

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Svoz BRKO,
trávy a listí

Ořez stromů
Stromy zasahující do chodníků a cest,
které doposud nebyly vlastníky ořezány,
ořežou pracovníci Obce Soběšovice.

Poslední svoz BRKO, trávy a listí bude
v letošním roce v pondělí 16. listopadu
2020.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
ve volebním okrsku č. 1 obce Soběšovice
Pořadí

Číslo
strany

1.

50.

Ano 2011

72

2.

19.

Česká pirátská strana

59

3.

29.

Občanská demokratická strana s podporou TOP 09

46

4.

12.

KDU- ČSL

34

5.

54.

STAN, ZELENÍ a NEZÁVISLÍ

28

6.

16.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

22

7.

45.

Česká strana sociálně demokratická

21

8.

63.

Komunistická strana Čech a Moravy

15

9.

81.

Starostové pro kraj

10

10.

70.

Trikolóra hnutí občanů

9

11.

14.

Moravská a Slezská pirátská strana

3

12.

22.

Moravané, pro zachování Moravy se při sčítání lidu 2021
opět přihlasme k moravské národnosti

2

13.

57.

Pro krásný kraj – Hlas nezávislých osobností! Koalice ODA,
HLAS, SNK ED

2

14.

5.

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

1

15.

82.

ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty

1

Název strany

2

Počet
hlasů
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Obec Soběšovice oznamuje
dle ust. § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a usnesením rady obce č. 666/45/2020 ze dne 30.9.2020
oznamuje
Záměr obce Soběšovice pronajmout „Rybník“
1. Popis předmětu nájmu:
Rybník na pozemku parc. č. 511/20 v k.ú. Horní
Soběšovice o celkové výměře 1231 m2 – viz
příloha č. 1

Náklady na sečení a zbavení náletových dřevin
v nejnutnějším rozsahu hradí na své náklady nájemce.
Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu
oznámit pronajímateli potřebu oprav, které má
provádět pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která by nesplněním
této povinnosti vznikla.

2. Doba nájmu: od 1.1.2021 do 31.12.2022
3. Podaná nabídka musí obsahovat:
- údaje o žadateli (jméno, příjmení, adresa)
- nabízená cena pronájmu, kdy minimální roční nájemné činí 100,- Kč včetně DPH
- čestné prohlášení, že žadatel nemá dluh vůči
obci Soběšovice

Nájemce se zavazuje umožnit přístup pronajímateli na jeho požádání do pronajatých prostor.

4. Způsob podání nabídky:
- termín podání nabídek : 9.11.2020 do 16 hod.
na Obecním úřadě, 739 22 Soběšovice čp. 10
- nabídka bude doručena v zalepené obálce
s označením:
Pravý horní roh - Rybník –„NEOTEVÍRAT“
Pravý dolní roh - Adresát
Levý horní roh - Jméno a adresa zájemce

Nájemce se zavazuje dodržovat na pronajatém
prostoru a v jeho okolí pořádek a vyvaruje se jeho
narušování.
Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý
prostor bez souhlasu pronajímatele do podnájmu jinému.
Přednost mají občané obce Soběšovice před zájemci z jiných obcí.

5. Vyhodnocení podaných nabídek: neveřejné otevírání obálek proběhne 11.11.2020 na OÚ
v Soběšovicích.

7. Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení
Záměru pronájmu bez udání důvodů.

6. Podmínky nájmu:
Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu
k drobnému chovu ryb, výuce a vedení dětí k přírodě, příp. k lovu ryb.

Petr Voznica, v.r.
Starosta obce

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci listopadu 2020
Rykrová Adéla

Pich Bohuslav

Teperová Anežka

Pavloková Františka
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Obec Soběšovice vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní místo knihovník - knihovnice
Termín nástupu: od 1.1.2021
Místo výkonu práce: místní knihovna Soběšovice, Soběšovice č.p. 10

Možno podat do 10. 11. 2020 poštou na adresu Obec Soběšovice, 739 22 Soběšovice
č.p. 10, osobně na podatelně obecního
úřadu.

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

Pracovní poměr na dohodu o provedení práce.

• datum a podpis uchazeče

Předpoklady a požadavky:

• souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely výběrového řízení

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

- středoškolské vzdělání s maturitou (knihovnické vzdělání výhodou)

• čestné prohlášení o splnění požadavků:
trestní bezúhonnost, znalost práce s výpočetní technikou, řidičský

- znalost provozu knihovny výhodou
- počítačová a informační gramotnost

• průkaz

- řidičský průkaz skupiny B

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

- spolupráce s řídící knihovnou a plnění povinností obsluhované knihovny
- aktivní vyhledávání a tvorba podkladů pro
žádostí o granty a dotace

• motivační dopis
Všichni nebo vybraní uchazeči budou pozváni
k osobnímu pohovoru. Pozvání bude provedeno telefonicky nebo e-mailem. Osobní pohovory se budou konat 18.11. 2020.
Uchazeči nesou náklady, které jim účastí ve
výběrovém řízení vzniknou.
Obec Soběšovice si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z přihlášených uchazečů.

- aktivní přístup a spolupráce při pořádání
akcí obce
- 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
Levý dolní roh - VŘ knihovna „NEOTEVÍRAT“

Voznica Petr, v.r.
Starosta obce
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Kulturní a sportovní komise Rady obce
Vyhodnocení akcí
V úterý 22.září se konala tradiční Drakiáda. Opět nám přálo počasí, i když letos si s námi
vítr pohrával, někdy foukal, někdy ne. I tak jsme si létání s draky užili. Pak následovalo
opékání párků a předání diplomů s účastí na Drakiádě. Společně jsme prožili krásné
odpoledne .
V sobotu 3.10. od 10 hodin se v sále na Nové Husarůvce uskutečnilo Vítání občánků.
Děkujeme rodičům dětí, hostům i vystupujícím dětem ze základní školy pod vedením
paní ředitelky za účast na této akci.

Níže uvedené plánované akce se uskuteční, pokud
to dovolí aktuální epidemiologická situace.
Vánoční jarmark a rozsvěcování stromečku

Mikuláš

Zveme všechny občany na Vánoční jarmark
a rozsvěcování stromečku. Akce se uskuteční
první adventní sobotu 28. listopadu od
14 hodin v sále na Nové Husarůvce, následně
pak na náměstí u obecního úřadu. Případné
zájemce o prodej na Jarmarku vyzýváme,
aby si rezervovali místo telefonicky u paní
Voznicové na čísle 774 122 415 .

Na čtvrtek 3.prosince plánujeme pro děti do
15 let, s trvalým pobytem v naší obci, Mikulášskou nadílku. Balíčky je nutné objednat
a zaplatit 60 Kč/kus ve škole, školce, nebo
u paní Voznicové na čísle 774 122 415 do
pátku 27.11.2020.
Za KaSK
Irena Voznicová

SPOLKOVÉ ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, listopad 2020
Dle nařízení krajské hygienické stanice platné od 14. října 2020 je zákaz akcí konaných v počtu
vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech, proto Klub důchodců Soběšovice dočasně přerušuje
setkání členů v DPS. Po zvážení průběhu postupných uvolňovaných opatření v rámci republiky
budou aktivity znovu obnoveny. Členové budou o obnoveném setkání informování.
04. 11. – setkání členů od 15,00 hod v DPS – ZRUŠENO !
25. 11. – výbor v DPS od 15,00 hod
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Obec Soběšovice ve spolupráci
s Kulturní a sportovní komisí pro Vás pořádají

Vánoční jarmark
a Rozsvěcování stromečku
sobota 28. listopadu

v sále na Nové Husarůvce a na náměstí
u obecního úřadu od 14:00 hodin
Program:
14.00 Vánoční prodejní jarmark:
vánoční ozdoby,věnce,perníčky,
vánoční nápoje
domácí zabíjačkové výrobky
16.00 Rozsvěcování stromečku:
hudební vystoupení
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
sváteční slovo starosty obce a rozsvícení stromečku
volná zábava za zvuku vánočních koled
Těšíme se na Vás

Informační okénko Klubu Sobíšek
V říjnu proběhl v Domě farní rodiny Sobíškův bazárek
dětského oblečení, potřeb
a hraček. Jelikož nejen zákazníci projevili zájem o bazar oblečení pro dospělé,
přemýšlíme i nad touto variantou, kterou
uskutečníme na jaře!
Z důvodu vládních nařízení jsme museli
všechny další aktivity opět pozastavit. Pokud
však bude situace nakloněna, rádi bychom

dětem uspořádali lampionový průvod s koníky.
Jakmile obnovíme Sobíškohrátky, opět se setkáme se všemi třemi skupinami dětí – menšími Sobíšky (přibližně do tří let věku), středními
Sobíšky (předškolní a mladší školní věk) a Sobratte (starší školní věk). Jsme potěšeni zájmem
o Sobíškohrátky a těšíme se na pokračování!
Sledujte www.klubsobisek.cz, kde se dozvíte, zda a kdy budou plánované aktivity realizovány.
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Jak se stát pečovatelkou
- odolnost vůči stresu v případě nepředvídatelných situací
- empatii a citlivost k seniorům/klientům,
které ve většině případů trápí jejich zdravotní problémy či omezení
- dodržování zásad slušného chování, avšak
v případě, že klient nebo rodina vyžaduje
něco, co není součástí poskytování péče,
umět asertivně odmítnout

Základní podmínky, které musí pracovnice
v sociálních službách naplňovat, se řídí Zákonem o sociálních službách číslo 108/2002 Sb.
To však není všechno. Péče o seniory vyžaduje specifický přístup. Proto, než se rozhodnete
odpovědět na inzerát, ve kterém organizace
hledá pracovníka v sociálních službách „pečovatelku“, ujistěte se, zda máte ty správné předpoklady, které Vám práci s cílovou skupinou
usnadní – v Charitní pečovatelské službě se
jedná o seniory starší 65 let a osoby s tělesným,
zrakovým nebo chronickým onemocněním
starší 18 let.
Dobrá „pečovatelka“ by měla mít řadu vlastností, které jí usnadní práci v každodenní péči
o seniory, respektive o cílovou skupinu klientů
pečovatelské služby. Je třeba si uvědomit, že
pečovatelka by měla být zdravá, fit a mít dobrou kondici jak fyzickou, tak psychickou, aby
mohla bez omezení vykonávat každodenní
činnosti týkající se pomoci klientům zvládat
základní denní aktivity, které již nejsou schopni vykonávat sami.

- velice důležitou vlastností je pokora, srdečnost, starostlivost, vstřícnost a zejména
pozitivní přístup
Pečovatelka s těmito vlastnostmi vzbuzuje důvěru a klient se tak cítí bezpečně. Lidé, kteří
uvažují o práci v pečovatelské službě, by se měli
umět přizpůsobit každé situaci. Senioři bývají
mnohdy z důvodu vysokého věku či nemoci
podráždění, tvrdohlaví, vznětliví či až nepřátelští. Je proto třeba mít na paměti, že jen velmi
těžce nesou ztrátu své samostatnosti a zhoršující se zdravotní stav. Péče o seniora je těžká
práce, a proto je velmi důležité si předem promyslet, zda tuto činnost chceme vykonávat.
Pečovatelka by si měla uvědomit, že se stává
součástí každodenního režimu života klienta.
Proč se stát pečovatelkou:
- díky Vaší práci je kvalita života klientů lepší,
Vaše práce je smysluplná, jak pro klienty,
tak i pro jejich rodiny

Je velmi důležité, aby dobrá pečovatelka měla
následující vlastnosti:
- trpělivost vůči klientům, kteří již mnohdy
často potřebují opětovné opakování a vysvětlování určitých věcí, činností

- Vaše přítomnost je pro klienty velkou psychickou podporou. Pečovatelky jsou mnohdy jediné osoby, se kterými se osamělí senioři během dne setkávají
- populace nezadržitelně stárne, a proto pečovatelek bude potřeba stále více. Není
třeba mít tedy starost o uplatnění do budoucna.

- odpovědnost za péči o starší osobu
- schopnost samostatně reagovat (pečovatelka vždy může počítat s podporou vedoucí či sociálním pracovníkem služby, ale pečovatelka je v denním kontaktu s klientem
a proto si musí umět poradit v některých
situacích sama)

- každoroční vzdělávání v oblasti sociálních
služeb a s tím spojená možnost naučit se
novým dovednostem, získat nové zkušenosti zvýšit si kvalifikaci
7
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Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva.
Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů na plynná paliva.

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 350 Kč
-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

S pozdravem: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o
Malá Morávka 287, 793 36
IČO: 04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308
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Vyvážíme žumpy a septiky
na Karvinsku
Buďte odpovědní k životnímu prostředí!
Respektuje legislativu a neriskujte pokuty!
Volejte profesionály s platným osvědčením!
Sdílejte vývoz se sousedem a ušetřete za dopravu!

Jak?

Kanalizačním vozem
SmVaK Ostrava

Kdy?

Konkrétní data
pro jednotlivé obce
na druhé straně letáku

Za kolik?

Orientační ceny v tabulce
na druhé straně letáku

Objednávejte
na bezplatné lince 800 292 400
nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
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Ceník vývozu odpadních vod ze žump, septiků a akumulačních jímek

Ceny vývozu pro jeden rodinný dům

10. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

Sdílený vývoz
Cena pro jeden rodinný dům

do 10 m3

Karviná (okrajové části města)

1 238 Kč

1 912 Kč

956 Kč

Dětmarovice

1 332 Kč

2 006 Kč

1 003 Kč

Stonava

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Petrovice

1 144 Kč

1 818 Kč

909 Kč

11. listopadu

do 5 m

3

do 10 m

do 10 m3

Bohumín (okrajové části města)

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Dolní Lutyně

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Antošovice

2 366 Kč

3 040 Kč

1 520 Kč

12. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

3

Orlová

1 473 Kč

2 147 Kč

1 074 Kč

Doubrava

1 708 Kč

2 382 Kč

1 191 Kč

Petřvald

1 238 Kč

1 912 Kč

956 Kč

Rychvald

1 520 Kč

2 194 Kč

1 097 Kč

18. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Havířov (okrajové části města)

1 414 Kč

2 264 Kč

1 132 Kč

Šenov

1 320 Kč

2 170 Kč

1 085 Kč

Horní Bludovice

1 696 Kč

2 546 Kč

1 273 Kč

Kaňovice

1 884 Kč

2 734 Kč

1 367 Kč

Žermanice

1 884 Kč

2 734 Kč

1 367 Kč

Soběšovice

1 978 Kč

2 828 Kč

1 414 Kč

Albrechtice

2 072 Kč

2 922 Kč

1 461 Kč

19. listopadu

do 5 m3

do 10 m3

do 10 m3

Český Těšín

1 332 Kč

2 006 Kč

1 003 Kč

Chotěbuz

1 238 Kč

1 912 Kč

956 Kč

Třanovice

1 614 Kč

2 288 Kč

1 144 Kč

Poznámka: Ceny jsou orientační, uvedeny bez DPH; sazba DPH 15 %

Objednávejte na bezplatné lince 800 292 400 nebo na www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb
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