Zpravodaj

obce Soběšovice
12 / 2020
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Zpravodaj obce Soběšovice

Vážení spoluobčané,
nastala doba adventní, předzvěst vánočních svátků, pro mnohé z Vás nejkrásnější období
v roce naplněné radostí, prožito ve zdraví, se svými rodinami, známými a přáteli.
Prožijte krásné a pohodové svátky vánoční, do nového roku 2021 Všem přeji hodně
zdraví, optimismu, spokojenosti a tolerance.
Voznica Petr – starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
X. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice
se bude konat ve středu 9. prosince 2020 od 17:00 hod. v sále na Nové Husarůvce.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Kalednáře obce
pro rok 2021

Obecní úřad

Občané s trvalým pobytem v obci si  mohou kalendáře vyzvednout od 1.12.2020
na sekretariátu Obecního úřadu v úřední dny, a to :

• Obecní úřad bude v době vánočních
svátků uzavřen, a to od 23. prosince
2020 od 12,00 hod. do 3. ledna
2021
• Voda bude na hřbitově odpojena, a to
dle klimatických podmínek

v pondělí

od 8,00 – 10,00 hod.
a 14,00 – 17,00 hod.

ve středu

od 8,00 – 10,00 hod.
a 14,00 – 17,00 hod.

Gratulujeme našim jubilantům,
narozeným v měsíci prosinci 2020
Ciencialová Jitka

Pavloková Jana

Bílý Adolf

Kaduchová Irena		 Folvarčná Vlasta

Křístková Vítězslava
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Cisárová Vlasta

Ośliźloková Zdeňka

www.sobesovice.cz

Kameniště
Nezvyklé uložení větších kamenů na svahu
před knihovnou provedli pracovníci Obecního
úřadu.  Došlo  ke zpevnění svahu  a taky zjednodušení  jeho údržby. Nejedná se o skalku,
která bude osázena rostlinami. Cílem bylo vytvořit významný prvek - sutiště z kamenů místního lomu v Žermanicích - vyvřeliny těšinitu,
možná jako základ malého geoparku hornin,
které se na území obce nacházejí. Máme tu
těšinit z lomu v Žermanicích a bludný balvan
ze švédské žuly umístěný před vchodem do
sálu / 2,6 t /. Chybí vápenec, který se zde těžil
na výrobu vápna – pod obchodem a na Harendě. Výhodou je, že si každý může tyto kameny

dle libosti na místě osahat. Zajímavých hornin,
které se v naší obci nacházejí je více.
Kameny těšinitu byly v roce 1997 získány
při úpravě  plochy kolem parkoviště u hráze
po výstavbě čističky. Od této doby se  kameny
skladovaly v areálu hřiště a hledalo se vhodné
využití. Část kamenů byla uložena před DPS.
Žermanický lom je dnes přírodní památkou
a v soustavě NATURA 2000 je zařazen do významných evropských lokalit.Těšinit dostal
název po městě Těšín.
Miroslav Peřina - předseda spolku
„Zelená pro Soběšovice“
Petr Voznica - starosta obce
Zároveň si dovolím požádat rodiče, aby
vysvětlili svým dětem, které využívají „kameniště“ k cyklotrialovým jízdám a přilehlé zatravněné plochy k tréninku smyků, že ničí
obecní majetek, hrozí nebezpečí úrazů a vystavují se případným úhradám nákladů vzniklých škod.
Petr Voznica - starosta obce

ZŠ a MŠ Soběšovice informuje
Život mateřské školky Soběšovice
Mateřská škola v Soběšovicích se nově
profiluje jako mateřská škola uplatňující prvky   Montessori.  Je to téměř  
symbolické, protože dne 31. 08.
2020 to bylo 150 let od narození této
významné italské pedagožky Marie
Montessori. A právě v duchu jejího
pedagogického odkazu „ pomoz mi,
abych to dokázal sám“, jsme od září
2020 začali…
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Kromě Montessori pedagogiky je do vzdělávání dětí zařazena výuka angličtiny, environmentální výchova a nově také logopedická
prevence.

nejmladšími. Výjimečným dnem byla oslava
Dne stromů, kdy mimo jiné proběhla výtvarná
výstava prací dětí na téma: „Můj strom“. V rámci
programu prevence se nám podařilo oslovit
Policii ČR, která nám darovala deskovou hru
„Na policejní služebně“.

I přesto, že nás epidemiologická situace limitovala v realizaci plánovaných aktivit, podařilo se
nám od začátku toho školního roku uskutečnit
řadu zajímavých akcí. Navštívili jsme vyhlídkovou věž v Soběšovicích. Děti měly možnost
seznámit se v rámci muzikoterapie s netradičními hudebními nástroji. Pro rodiče byla realizována přednáška zaměřená na Montessori
pedagogiku s názvem Elipsa. První podzimní
den byl prosycený teplými slunečnými paprsky
a přispěl k příjemné vycházce do Zátoky s piknikem u Žermanické přehrady, a to i s těmi

Pevně věříme, že se nám podaří i přes nelehkou
současnou situaci i nadále uskutečňovat další
aktivity, které budou jednou pro děti příjemnou vzpomínkou na čas strávený v mateřské
škole.
Za MŠ Soběšovice Mgr. Radka Pardubická
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Kulturní a sportovní komise Rady
obce Soběšovice
Vzhledem k vyvíjející se epidemiologické situaci jsme byli nuceni zrušit :
• Vánoční jarmark a rozsvěcování stromečku
Zároveň rušíme akce plánované na měsíc prosinec, a to:
• Mikulášská nadílka
• Vánoční koncert v kostele Navštívení Panny Marie v Soběšovicích  
• Koledy z věže

ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
Klub důchodců v Soběšovicích, prosinec 2020
Ministerstvo zdravotnictví zavedlo Protiepidemický systém ( PES) s pěti barevnými stupni.
Momentálně se nacházíme v nejhorším pátém stupni, který umožňuje pořádání hromadných akcí ve vnitřních prostorech v počtu 2 osob. Z tohoto důvodu Klub důchodců Soběšovice dočasně přerušil setkání členů v DPS. Po postupných rozvolňovaných opatřeních
v rámci systému PES budou aktivity znovu obnoveny. Členové budou o obnoveném setkání informování.
měsíc prosinec:

02. 12. – setkání členů od 15,00 hod. v DPS – ZRUŠENO !

		

16. 12. – výbor v DPS od 15,00 hod.

Hasiči SDH Soběšovice
ani v době „korony“ nezaháleli
Rok 2020 začal pro sbor optimisticky Hasičským plesem. V následujících měsících nejen
nás zaskočila první a druhá vlna karanténních
opatření. Na tradiční akce jako Stavění májky,
Fotbalová utkání svobodní – ženatí, Smažení
vaječiny a preventivně zábavný Den s hasiči
jsme mohli jen sentimentálně vzpomínat. Jedinou akcí, kterou jsme zorganizovali 26. září,

v období mezi karanténami, byla soutěž v silovém víceboji TFA pro mládež: Soběšovický
Železňák.
Přesto sbor nezahálel! Výjezdová jednotka si
plnila výjezdové povinnosti, celkem 62 výjezdů. Důvodem byla převážně likvidace hmyzu a čerpání vody. Požáry a přírodní katastro5
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fy nás letos minuly. Dozor a asistenci jsme
zajišťovali na Tříkrálovém ponoru, na festivalu
Coal v Zátoce a při ohňostroji na Majáku. Aktivně dvakrát za týden provádíme dezinfekci
(již víc než 40krát) kontejnerů, zastávek, laviček a dalších veřejných prostranství v obci.
Pravidelně provádíme údržbu výzbroje a výstroje, doplňujeme si odborné vědomosti na
školeních a samostudiem ve volném čase.

Srpen: 1. kolo dětských železných hasičů
(TFA) hostily Mosty u Jablunkova. Za nás soutěžilo 9 dětí, které přivezly 4 poháry: 3. místo Diana Zabdéřová a Andrea Randusová,
2. místo Laura Hrabcová a 1. místo Karolina
Goluchová.

Nejvíc ze všech byla aktivní mladá Hasičata.
Pokud to jen chvílemi situace dovolila, Hasičata aktivně trénovala a nabírala síly na soutěže.
V prvním prázdninovém týdnu stihla mládež
absolvovat soustředění v Polici nad Metují.
A co soutěže? Také jich několik stihli:

Září: 2. kolo dětských železných hasičů
v Písku. Tady jsme nebyli vůbec do počtu, na
stupních vítězů stálo 6 našich dětí: 1.místo
Karolina Goluchová, 2. místo Marek Budzinski a František Goluch, 3. místo Laura
Hrabcová a Terezka Tomášková.

Únor: Zimní halové kvarteto v Raškovicích,
kde nás reprezentovaly čtyři týmy. Starší žáci

Karpatská šerpa v Mostech u Jablunkova
byla soutěž družstev. Družstvo „Soběšovická

získali 29. místo, mladší žáci 10. místo, na nejmladší žáky zbyla „brambora“ – 4. místo a pohár za 3. místo přivezla „přípravka“.

SDH Soběšovice přeje všem spoluobčanům
krásné a pohodové Vánoce,
jen a jen šťastné dny,
velký optimismus, dobrou náladu,
a hlavně zdraví v roce 2021
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– Eliška Komínková, Adam Budzinski, Tereza Tomášková, 2. místo – Karolina Goluchová, Vojtěch Rudzki, 3. místo Natálie
Oborná, Denis Uher.

(j)elita“ ve složení Sabina Hrabcová, Andrea
Randusová a Karolina Goluchová vybojovalo 2. místo.
3. kolo dětských železných hasičů v Návsí
u Jablunkova. Odtud přivezli 1. místa Karolina Goluchová a Adam Budzinski.

Říjen: TFA 20 v Dobroslavicích jsme byli bez
medaile a bylo nás tam 8.
Celkové pořadí čtyř kol dětských železných hasičů (TFA) pro nás dopadlo výborně:
1. místo - Karolina Goluchová , Adam Budzinski, 2. místo - František Goluch, 3. místo
- Laura Hrabcová, Tereza Tomášková.

Soutěž TFA junior se konala v Kopřivnici,
kde získala 2. místo Karolina Goluchová.
Soutěž TFA mini v Hlučíně byla úspěšná pro
kluky Františka Golucha – 2. místo a Adama
Budzinského – 3. místo.

Nejen medailistům, ale i ostatním mladým
hasičům děkujeme za reprezentaci sboru
a obce, a taktéž velké díky jejich trenérům
Hance Budzinské a vedoucímu mládeže
Michalu Goluchovi.

Domácí soutěž Soběšovický Železňák
(4. kolo dětských železných hasičů) byla zastoupena 24 domácími závodníky. Ve svých
kategoriích dosáhli na medaile: 1. místo

ORGANIZACE OBCE INFORMUJÍ
způsobem. Zapojte se také prostřednictvím
formuláře na našem webu.

Klub Sobíšek nezahálí ani v tuto nemilou
dobu.

Pokud nebude mít Mikuláš omezené vycházky, možná přijde i k vám...

Pracujeme na novém
obsahu a rozdělení
webových stránek, zjišťujeme názory občanů
nejen na naši činnost prostřednictvím ankety,
poprvé se zapojujeme do největšího svátku
dárcovství Giving Tuesday a možná, že přijde
i Mikuláš...

Jelikož se letos Mikulášská nadílka nekoná
v sále, jak jsme si již zvykli, rozhodli jsme se, že
vašim ratolestem pošleme Mikuláše v doprovodu čerta a andělů až k vašim dveřím! Máte-li
zájem, neváhejte se přihlásit, nenechme tuto
tradici našim dětem vzít.
Více informací k jednotlivým akcím a případné změny akcí dle epidemiologické situace
v ČR najdete na našem webu www.klubsobisek.cz a na naší nástěnce u Obecního úřadu.

Giving Tuesday se letos slaví 1. prosince. Česky mu můžeme říkat „Den štědrosti a dobrých skutků“. A právě v rámci oslav tohoto
dne jsme se rozhodli vyzvat vás, rodiče a další
občany, abyste se zapojili do našeho projektu.
Vyhlašujeme sbírku knih pro školu!

A na závěr… Popřejme si klidné vánoční
svátky v rodinném i přátelském kruhu a do
nového roku pevné zdraví i štěstí.

Seznam publikací, které by se do školní
knihovny hodily, jsme získali už na jaře, když
jsme chtěli výtěžek z Retro party použít na
potřeby našich žáků. Z důvodu vládních omezení jsme však museli akci zrušit. Slib je slib,
a tak chceme pořídit knihy alespoň tímto

Děkujeme všem našim partnerům, spolkům i jednotlivcům za podporu naší činnosti v letošním roce. Nejen díky ní se můžeme těšit na spoustu novinek, které pro
vás a děti připravujeme!
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