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od 19 h
kulturní dům

hraje Vysočinka, bohatá tombola

Veteran Car club Soběslav srdečně zve
na 5. ročník:

plesu všech přátel motorismu
1. 2. od 20 h
restaurace Klenovice

hraje kapela "A proč ne"

1

Místní poplatky v roce 2020

5

2

Stavební práce na modernizaci trati
v úseku Soběslav-Doubí pokračují

6

3

Zimní údržba zeleně

10

4

Ordinační a otevírací hodiny

15

5

Výzva pro pořadatele akcí v Soběslavi 17
a okolí

únor 2020

2

NEPŘEHLÉDNĚTE

OBSAH
Zprávy z města

3

Názory

7

Společnost

11

Kultura a volný čas

12

Soběslavské školy informují

18

Spolky a organizace

19

Různé

22

Pozvánky z okolí

23

Sport

23

Inzerce

24

AKCE V ÚNORU

Výstavy:
4. 2. – 28. 2. Výstava sbírky sirek Ladislava Hanzala z Kvasejovic,
městská knihovna
Akce v Soběslavi:
1. 2. Valentýnské tvoření, městská knihovna, 9 - 12 h
2. 2. Burza a trhy, areál chovatelů, 7 - 9:30 h
9. 2. O popleteném království – pohádka, kulturní dům, 10.30 h
11. 2. Pan Halpern a pan Johnson – divadelní hra, hrají Petr Kostka
a František Němec, kulturní dům, 19 h
12. 2. Kominíci, mestkomínové, sazometníci – přednáška
Mgr. Evy Bažantové ze Spolku pro založení kominického řemesla,
Blatské muzeum – Rožmberský dům, 17 h (více na str. 14 )
14. 2. Zrnko poezie – první literární podvečer s přední českou japanoložkou a překladatelkou z japonštiny Zdenkou Švarcovou, Zrnko cafe,
18 h (více na str. 20 )
14. 2. Společenský ples 2020, hraje Fordance Orchestra ČB,
ABBA STARS revival, Cimbálovka z Milotic, kulturní dům, 19. 30 h
21. 2. Staročeský bál, hraje Vysočinka, kulturní dům, 19 h
21. 2. Po škole! s kapelami Flow Track a 4zdi, sál ZUŠ, 19 h
23. 2. Hračkofest, kulturní dům, 10 h
23. 2. Dětský karneval, DDM, 15 h
25. 2. PAMÍR HIGHWAY Aneb nejkrásnější silnicí světa na kole
– cestopisná beseda Rosti Gregora, městská knihovna, 17 h
26. 2. Od Tábora na Maltu – opomíjený klenot středomoří – Daniel
Abazid zve v rámci 21. ročníku přednáškového cyklu „Od Tábora až
na konec světa“ na přednášku o nejmenším státě Evropské unie,
Blatské muzeum – Rožmberský dům, 17 h (více na str. 14)
28. 2. Sportovní ples, hraje Klaret, 20 h
Akce v okolí:
18. 2. Spisovatelé do knihoven – ONDŘEJ HLOŽEK, Básník a literární
kritik, městská knihovna ve Veselí n. L. , 18:30 h
(Více pozvánek na akce v okolních obcích na str. 23)

Město Soběslav
srdečně zve veřejnost na 8. zasedání

Zastupitelstva města Soběslavi
19. 2. 2020 od 18 h
v zasedací místnosti čp. 1/I (stará radnice)
na náměstí Republiky
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Jednací řád ZM
OZV č. 1/2020 o nočním klidu
Zřizovací listina MŠ Nerudova
Majetkové převody
Program rozvoje města na období
2020-2023
7. Různé

INFOCENTRUM A REDAKCE
HLÁSKY V NOVÉM
Upozorňujeme, že 2. 1. 2020 se redakce Soběslavské hlásky a Infocentrum města Soběslavi přestěhovaly do prostor staré radnice čp. 1 na náměstí
Republiky. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba infocentra:
Po, St:
8 - 11 12 - 16
Út, Čt, Pá:
8 - 11 12 - 14

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 5. 2. a 19. 2.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

-pim-
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

27. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 17. prosince 2019.
Usnesení č. 27/340/2019
a) Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění vozidel v majetku města pro rok 2020 organizovaného makléřem města – firmou GrECo JLT
Czech Republic, s. r. o., České Budějovice.
Vítězem výběrového řízení se stala Česká
pojišťovna, a. s., za cenu 33.144 Kč.
b) Rada města na základě aktualizace údajů souhlasí s uzavřením smlouvy pro rok
2020 mezi městem Soběslav a Českou pojišťovnou, a. s., na pojištění majetku města za cenu 327.448 Kč a odpovědnosti za
cenu 58.599 Kč.
Usnesení č. 27/341/2019
Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2020 následovně: 7. 1., 21.
1., 11. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4.,
5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 21. 7.,
25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11.,
18. 11. (středa), 1. 12. a 15. 12. 2020.
Usnesení č. 27/342/2019
Rada města souhlasí s termíny jednání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2020
následovně: 19. 2., 15. 4., 24. 6., 23. 9.
a 16. 12. 2020.
Usnesení č. 27/343/2019
Rada města souhlasí s pravidly na rozdělení finančních prostředků na podporu
sportovní činnosti v roce 2020 z rozpočtu
města dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 27/344/2019
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu
Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu
Holasovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně
Krejčové a ředitelce MŠ v Nerudově ulici
Bc. Evě Kuklové za realizaci projektů škol
v průběhu roku 2019 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 27/345/2019
Rada města v návaznosti na nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
s účinností od 1. 1. 2020 plat řediteli ZŠ
Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ Nerudova Bc. Evě Kuklové dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 27/346/2019
Rada města schvaluje s účinností od 1. 1.

2020 plat jednateli Správy města Soběslavi,
s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové,
řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol.
s r. o., Ing. Petru Matoušovi a paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky
Soběslav, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 27/347/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav
a firmou Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, kterým se posunuje termín dokončení akce „Chodníky Soběslav
2018“ v ulicích Dr. Studničky a Lustigova do
30. 9. 2020.
Usnesení č. 27/348/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 mezi městem Soběslav
a Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, kterým se posunuje termín
dokončení akce „Oprava povrchu místních komunikací v Soběslavi“ v ulicích
Okružní, Dr. Studničky a Lustigova do
30. 9. 2020.
Usnesení č. 27/349/2019
a) Rada města souhlasí s ukončením
smlouvy o nájmu ze dne 13. 2. 2013 mezi
městem Soběslav a MUDr. Radimem Zemanem, České Budějovice, na pronájem
nebytového prostoru v domě čp. 159
v ulici Petra Voka, Soběslav I (rentgenové
pracoviště na Poliklinice v Soběslavi), dohodou k 31. 1. 2020.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a Paean,
s. r. o., České Budějovice, na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 159
v ulici Petra Voka (Poliklinika), Soběslav I,
o výměře 93,20 m2 na dobu neurčitou od
1. 2. 2020 v souvislosti se změnou právní
formy ordinace MUDr. Radima Zemana.
Usnesení č. 27/350/2019
a) Rada města souhlasí s ukončením
smlouvy o nájmu ze dne 29. 5. 2017 mezi
městem Soběslav a Ondřejem Melichem,
Tábor, na pronájem smuteční síně dohodou k 31. 12. 2019.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a společností Pohřební služba Ondřej Melich, s.
r. o., Tábor, v souvislosti s pronájmem smuteční síně v domě čp. 873, Soběslav III, na
pozemku p. č. 2174 o výměře 314,94 m2 a
části pozemku p. č. 2173 o výměře cca 170
m2, vše v k. ú. Soběslav, na dobu 5 let od
1. 1. 2020.
Usnesení č. 27/351/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Wolters Kluwer

ČR, a. s., Praha, na poskytnutí užívacích práv
ke službě ASPI za cenu
29.726 Kč + DPH ročně
s účinností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 27/352/2019
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na
adrese Soběslav, část Soběslav II, tř. Dr.
Edvarda Beneše čp. 59/34, velikosti 1+0,
do nájmu Martě Žoltákové a s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav,
část Soběslav II, Na Pršíně čp. 7, velikosti
1+0, do nájmu Haně Ladmanové.
Usnesení č. 27/353/2019
a) Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školy Soběslav, tř.
Dr. Edvarda Beneše 50, na realizaci projektu „Odborná učebna jazyků“ v rámci
8. výzvy MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání, ve vazbě na výzvu
ŘO IROP Zvyšování kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD
s celkovým předpokládaným rozpočtem
projektu 998.069 Kč včetně DPH.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne
18. 12. 2013 s dodatkem č. 1 ze dne
24. 10. 2018 mezi městem Soběslav a
Základní školou Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50, kterým dochází v souvislosti
s realizací projektu „Odborná učebna
jazyků“ k doplnění účelu pronájmu
a prodloužení platnosti smlouvy do roku
2026.
Usnesení č. 27/354/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 8/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 27/355/2019
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci Základní školy Soběslav,
Komenského 20, na realizaci projektu „Rekonstrukce multimediální učebny v ZŠ Soběslav, Komenského 20“
v rámci 8. výzvy MAS Lužnice - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání, ve vazbě na
výzvu ŘO IROP Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD
s celkovým předpokládaným rozpočtem
projektu 1.038.011 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 27/356/2019
a) Rada města uvolňuje z pozice člena a tajemníka komise IT rady města pracovníka
MěÚ Ing. Bohumíra Ctibora a jmenuje novým tajemníkem komise pracovníka MěÚ
p. Zbyňka Mareše.
b) Rada města jmenuje členem komise IT
rady města p. Tomáše Lintnera, Soběslav.
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USNESENÍ

1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 7. ledna 2020
Usnesení č. 1/001/2020
Rada města se za přítomnosti kronikářky
paní Marie Klimešové seznámila s vedením
kroniky města. Rada města děkuje paní
Marii Klimešové za velmi pěkné a pečlivé
vedení kroniky města.
Usnesení č. 1/002/2020
Rada města ukládá realizovat usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 18. 12. 2019.
Usnesení č. 1/003/2020
Rada města souhlasí s realizací investičních
akcí (komunikace, chodníky, parkoviště,
památky, vodohospodářské stavby a ostatní) v Soběslavi a městských částech Chlebov a Nedvědice v roce 2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/004/2020
Rada města souhlasí s pořízením nového
dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Soběslavi
s celkovými předpokládanými náklady
900.000 Kč včetně DPH. Vlastní podíl města na realizaci projektu nad výši poskytnutých dotací bude financován z rozpočtu
města v roce 2020.
Usnesení č. 1/005/2020
Rada města souhlasí na základě poptávkového řízení organizovaného tajemníkem
MěÚ Ing. Radkem Bryllem s pořízením nového služebního vozidla Škoda Kamiq od
firmy Autoservis Jindra, s. r. o., Soběslav, za
cenu 402.727 Kč + DPH.

Usnesení č. 1/006/2020
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle
návrhu předloženého sociálně zdravotní
komisí.
Usnesení č. 1/007/2020
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, Komenského 20,
Mgr. Jana Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu obědů
v rámci školního stravování pro žáky této
základní školy v období od 6. 1. 2020 do
30. 6. 2020 v částce 1.725 Kč.
Usnesení č. 1/008/2020
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Nábytek VASA, spol. s r. o., Tábor, na dodávku a montáž kancelářského nábytku
do budovy čp. 59/I za cenu 275.108,50 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 1/009/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ateliérem
Kročák, České Budějovice, na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Petra Voka v Soběslavi“
za cenu 95.550 Kč + DPH.
Usnesení č. 1/010/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a RTi Czech, s. r. o., Soběslav,
na opravu kanalizace v ulici Na Ohradě
v Soběslavi, kterým se posunuje termín
dokončení díla do 31. 7. 2020.
Usnesení č. 1/011/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-

ného břemene mezi společností Dividend
Plus, spol. s r. o., Tábor, jako budoucím
povinným a městem Soběslav, Reprogenem, a. s., a dalšími fyzickými osobami,
jako budoucími oprávněnými, k zajištění
přístupu a příjezdu na pozemky v jejich
vlastnictví v průmyslové zóně Na Pískách.
Usnesení č. 1/012/2020
a) Rada města souhlasí s ukončením
smlouvy o nájmu ze dne 8. 2. 1999 mezi
městem Soběslav a Sdruženou obcí baráčníků v Soběslavi na pronájem nebytového
prostoru v domě čp. 152 v ulici Petra Voka,
Soběslav I, dohodou k 31. 1. 2020.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a spolky Obec baráčníků „Vitoraz“ se sídlem
v Soběslavi a VI. župa Boleslava Jablonského sdružených obcí baráčníků se sídlem
v Soběslavi na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře cca
70 m2 v přízemí domu čp. 152 v ulici Petra Voka (Rožmberský dům), Soběslav I, na
dobu neurčitou od 1. 2. 2020.
Usnesení č. 1/013/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 31. 1. 2015
mezi městem Soběslav a Zdeňkou Maxerovou, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 180,47 m2 v domě čp. 104 na náměstí
Republiky, Soběslav I, na dobu určitou od
1. 2. 2020 do 31. 1. 2025.
Usnesení č. 1/014/2020
Rada města uvolňuje z pozice člena a tajemníka komise výstavby a dopravy rady
města p. Jiřího Kubeše a jmenuje novou tajemnicí a členkou komise pracovnici OVRR
MěÚ Soběslav paní Martinu Kubešovou.

Město Soběslav
vypisuje výběrové řízení na strážníka Městské policie Soběslav
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou,
b) minimální věk 18 let,
c) trestní bezúhonnost,
d) dobrý zdravotní stav,
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady,
g) řidičský průkaz sk. „B“,
g) časová flexibilita,
h) zbrojní průkaz skupiny D výhodou

Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.

Bližší informace je možné získat u
tajemníka MěÚ Soběslav Ing. Radka
Brylla, tel. č. 381 508 121 nebo u vrchního
strážníka městské policie města Soběslavi
p. Miroslava Drse, tel. č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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Místní poplatky v roce 2020

Z důvodu novely zákona o místních poplatcích schválilo prosincové zastupitelstvo města nové vyhlášky města týkající se
místních poplatků.

v hotelu, penzionu či pronájem chaty občanům z jiného města za účelem trávení
dovolené. Poplatek vybírá poskytovatel
ubytovací služby a odvádí jej městu. Sazba
poplatku z pobytu činí od ledna 2020 částku 20 Kč/den pobytu.

Vyhláškou č. 4/2019 byl stanoven poplatek
za komunální odpad pro rok 2020, a to ve
výši 600 Kč na poplatníka. Bližší informace k tomuto poplatku, možnosti jeho
úhrady, byly zveřejněny v lednovém čísle
Hlásky.
Dalším poplatkem zavedeným na území
města je poplatek ze psů. Veškeré jeho
náležitosti jsou uvedeny v nové vyhlášce
č. 5/2019. Sazby tohoto poplatku zůstávají nezměněny, stejně jako termín jeho
úhrady, tj. 31. 3. kalendářního roku. Nově
je u tohoto poplatku definována sleva pro
všechny držitele psů, kteří jsou starší 65 let.
Roční poplatek za psa pro tyto držitele činí
200 Kč.
Poslední vyhláškou schválenou na prosin-

ilustrační foto
covém jednání zastupitelstva byla vyhláška
č. 6/2019, která stanoví náležitosti a sazbu
poplatku z pobytu. Tento poplatek nahrazuje dosud platný poplatek z rekreačního
nebo lázeňského pobytu a poplatek z ubytovací kapacity.
Poplatek z pobytu platí fyzická osoba, které je na území města poskytován úplatný
pobyt. Typickým příkladem je ubytování

Jediný poplatek, kterého se novela zákona nedotkla, zůstává poplatek za užívání
veřejného prostranství. Náležitosti, kdo
je plátcem tohoto poplatku, v jakých případech se tento poplatek vybírá a jeho
sazby řeší vyhláška č. 1/2011 a vyhláška
č. 1/2015.
S přesným zněním všech vyhlášek města
a s podrobnostmi jednotlivých poplatků je
možné se seznámit na internetových stránkách města nebo na městském úřadě.
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav

Změny v poplatcích za komunální odpady
Jak jsme již informovali v předešlém čísle, rok 2020 přinesl změnu organizace
svozu komunálního odpadu a s ním spojené poplatky. Tuto problematiku podrobně vysvětluje obecně závazná vyhláška
č. 4/2019, která je volně k dispozici na
webových stránkách města.
Zjednodušeně vyhláška uvádí, že
1) Poplatníkem je
a.
b.

každá fyzická osoba přihlášená ve
městě,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterém není hlášená k trvalému
pobytu žádná osoba.

2) Výše poplatku činí
a.

600 Kč za každou osobu trvale
přihlášenou ve městě,
b. 600 Kč za každou stavbu - viz výše
bod 1b), kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba
• Pokud je poplatník trvale přihlášen ve
městě a zároveň je vlastníkem stavby určené k rodinné rekreaci, bytu,
rodinného domu (na území města),
ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba, tak mu bude vyměřen poplatek za trvalý pobyt, avšak z ostatních
nemovitostí bude hradit poplatek jen

v poloviční výši. (Např. pokud poplatník žije trvale v Soběslavi v bytě
a zároveň vlastní chatku, bude povinen
uhradit poplatek ve výši 600 Kč + 300
Kč = 900 Kč).
3) Od poplatku se osvobozuje:
a.
b.

Každé dítě do věku jednoho roku,
každé čtvrté a další dítě do věku
18 let u rodin s větším počtem dětí.
4) Úlevu od poplatku má
a.

b.
c.

každý poplatník, který se po dobu
minimálně 6 měsíců nepřetržitě nezdržoval na území města (poplatek
se stanoví v poměrné výši),
každý poplatník, kterému není
z technických důvodů odpad
svážen (úleva bude činit 300 Kč),
Každý poplatník trvale hlášený ve
městě, který zároveň vlastní další
nemovitost - viz bod 2b).

5) Poplatek je splatný jednorázově
a to nejpozději do 31. 3. 2020
Nově se upravil i způsob úhrady poplatku, ten lze platit buď hotově na pokladnách
městského úřadu (budovy č. p. 59/I a 55/I),
nebo bezhotovostně na základě variabilního symbolu, který je udělen každému poplatníkovi, přičemž poplatek za každého
člena domácnosti musí být uhrazen samostatnou platbou. O variabilním symbolu
a způsobu platby byl každý občan počát-

kem ledna vyrozuměn písemně na adrese
svého trvalého bydliště.
Žádáme občany, pokud tento dopis
neobdrželi (pro sebe nebo ostatní členy
domácnosti), aby se o variabilní symbol
přihlásili pracovnici městského úřadu paní
Ing. Lence Kačurové.
Dalšími změnami, které v roce 2020
nastanou, je ukončení výdeje známek na
popelnice – tento systém již nebude nadále funkční – a ukončení výdeje igelitových
pytlů pro chataře na komunální odpad.
Ke změnám v poplatcích a organizaci došlo
zejména proto, že náklady na provoz systému stále stoupají a město doplácí na svoz,
třídění a likvidaci odpadu nadále zhruba
1/3 z celkové částky. Ke zvýšení poplatku
v posledních letech přistoupila i jiná města,
například blízký Tábor, České Budějovice,
Týn nad Vltavou a další.
O novém systému budeme nadále informovat v příštích vydáních Hlásky a na
webových stránkách města. S případnými dotazy se lze obracet na pracovnici
odboru životního prostředí Zuzanu Černou, 381 508 161, cerna@musobeslav.cz
nebo na pracovnici finančního odboru
Ing. Lenku Kačurovou 381 508 126,
kacurova@musobeslav.cz.
Zuzana Černá,
odbor životního prostředí
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Stavební práce na modernizaci trati v úseku Soběslav – Doubí pokračují
Vážení čtenáři, chtěl bych vám popřát vše
nejlepší v roce 2020 a zároveň vás informovat o dalším průběhu prací na stavbě
„Modernizace trati Soběslav – Doubí“.
V měsících leden, únor a březen roku 2020
budeme pokračovat v činnostech, které
jsme zahájili v roce 2019. Je dokončena
pasportizace komunikací, po kterých plánujeme převážet materiál, je také dokončena pasportizace vodních zdrojů, které jsou
v obvodu stavby.
Podařilo se zajistit pozemky, které nás
omezovaly v postupu prací. Z tohoto důvodu budeme v měsíci únoru aktualizovat
harmonogram prací na rok 2020 včetně přístupových komunikací na stavbu
a s tím souvisejících objízdných tras a
omezeních dopravy. S dopady aktualizace
harmonogramu prací do dopravní situace
ve městě Soběslav vás seznámím v měsíci
březnu 2020.
Přehled realizovaných činností v měsících leden, únor a březen roku 2020:
• Pokračuje realizace přeložek inženýrských sítí v lokalitě stavby za účelem

mlýna a vedení 22 kV severně od města
Soběslav.
• V ulici Petra Bezruče bude pokračovat
přeložka kanalizace. Po jejím ukončení
budou práce pokračovat na přeložce vodovodní a plynové přípojky v křižovatce u spol. Spilka a Říha s.r.o. Současně
budou zahájeny práce na přilehlých komunikacích, které jsou součástí nového
přivaděče do města Soběslav z dálnice
D3 (z ul. Tyršova) před jejím přerušením z důvodu výstavby Zvěrotického
tunelu.

zabezpečení jejich funkce i v době
vlastní realizace v dostatečném předstihu. Při těchto přeložkách bude docházet
k dílčím odstávkám el. energie, vody,
případně plynu. O termínech těchto odstávek budete informováni standartním
postupem na vývěskách příslušných
úřadů. V nejbližší době dojde k přeložení vzdušného vedení u Zárubova

• Pokračují práce na výstavbě Zvěrotického tunelu.
• Pokračují práce na výstavbě Černovické
estakády.
• Budou zahájeny práce na estakádě přes
Kamenný rybník.
Od 1. 2. 2020 máme vzhledem k výše popsaným činnostem zajištěno čištění komunikací, abychom zajistili bezpečný a plynulý silniční provoz.
Ing. Michal Mokrý, ředitel stavby
STRABAG Rail a.s.

Nezaměstnanost na Soběslavsku k 31. 12. 2019
V měsíci prosinci 2019 došlo v rámci mikroregionu
Soběslavsko k nárůstu podílu
nezaměstnaných osob (z hodnoty 1,52 % v listopadu 2019)
na 2,11 % a to především
z důvodu ukončování sezónních prací a termínovaných
pracovních smluv.
K 31. 12. 2019 bylo v evidenci
ÚP 201 nezaměstnaných, z toho
bylo 88 žen, což je 43,8 %
z celkového počtu uchazečů a
33,8 % uchazečů je starší 50
let. Z hlediska vzdělanostního
je nejvíce uchazečů vyučených
– 36,82 %. V evidenci delší než
6 měsíců je 21,9 % uchazečů.
V průběhu prosince 2019 bylo
nově zaevidováno 69 uchazečů o zaměstnání. Z evidence
v prosinci 2019 odešlo celkem
20 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
V rámci mikroregionů okresu
Tábor má Soběslavsko druhý
nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Veselsku (1,59 %). Naopak nejvyšší
podíl nezaměstnaných osob
je na Jistebnicku (3,61 %).
K 31. 12. 2019 nabízeli za-

městnavatelé ze Soběslavska
335 volných pracovních míst.
Na jedno pracovní místo tak
připadá 0,6 uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů
je největší zájem o dělnické
profese a o řidiče nákladních
automobilů.
Tradičně velká poptávka je po
technických profesích napříč
všemi obory. Úřad práce ČR
proto klade velký důraz na
prohloubení poradenství a individuální přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům
o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Monitoring trhu práce je jednou
z klíčových aktivit Úřadu práce ČR – zaměstnavatelé jsou
informováni o aktuální nabídce

služeb a naopak zástupci Úřadu
práce ČR získávají informace o
stavu a očekávaném vývoji zaměstnanosti v regionech.
Na základě konkrétních požadavků zaměstnavatelů zajišťuje Úřad práce ČR i pořádání
výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání. V této souvislosti je
ale třeba poukázat na fakt, že
uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou
jediným zdrojem pracovní síly
na trhu práce. Zaměstnavatelé mají možnost přijmout na
volnou pozici také pracovníky
z volného trhu práce nebo třeba ze zahraničí.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitel-

ných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku je v obci
Mezná (6,56 %), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na
Soběslavsku je naopak v obcích Katov a Komárov (0 %).
Budislav, Dráchov, Chotěmice,
Mezná, Myslkovice, Sedlečko
u Soběslavě a Třebějice jsou
obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti. V obci
Katov zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni,
u ostatních obcí došlo k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního
pracoviště ÚP ČR.

Název obce

Počet.
obyvatel
ve věku
15-64 let

Podíl nezam.
osob
k 31.12.2018
v%

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl nezam.
osob
k 31.12.2019
v%

Soběslav

4293

2,85

105

91

2,12

Mikroregion
Soběslavsko

8331

2,81

201

176

2,11

Celou tabulku nalezente na www. musobeslav.cz v sekci Informace.
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Rodinné pasy pro rodiny a senior pasy pro seniory

Jihočeský kraj finančně podpořil projekt
Rodinné pasy pro rok 2020. Projekt je založen na systému poskytování slev rodinám z Jihočeského kraje s alespoň jedním
dítětem do 18 let, včetně rodin neúplných,
náhradních či rodin tvořených partnerským
svazkem. Slevy je možné využívat na produkty i služby z oblasti kultury, cestovního
ruchu, stravování, zdravotnictví apod.

Bližší informace o projektu včetně možnosti on-line registrace nelaznete na
www.rodinnepasy.cz.

Jihočeský kraj dále finančně podpořil projekt Senior pas pro rok 2020. Ten podporuje občany nad 55 let, kteří mohou využívat
slevy napříč celou Českou republikou, na
Slovensku, a také v Rakousku podle zapojených poskytovatelů.

Projekt Senior pas je ucelený systém slev
na výrobky a služby poskytované držitelům karet Senior pas. Senioři mohou čerpat
slevy například v oblastech: zdravotnictví,
lázeňství, wellness, cestování, stravování,
ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale
i spotřební nákupy.
Blížší informace naleznete v odkazu
www.seniorpasy.cz.
-min-

NÁZORY

Audit měsíčníku Hláska. Je nezávislým radničním periodikem ?
Martin Kákona po volbách v říjnu 2018 poslal k otištění článek “Budoucnost demokracie v Soběslavi”, kde kritizuje nekalé praktiky předvolební kampaně. Redakční rada se
článkem zabývala a doporučila s ním počkat,
aby se mohla vyjádřit kritizovaná strana.
Té se nakonec vyjadřovat nechtělo a článek
vyšel až v Hlásce 01/2019. Několik článků
od občanů, kteří poslali svůj (často kritický)
článek k otištění, nebylo otištěno vůbec.
Proto jsem se rozhodl nechat zpracovat nezávislý audit Hlásky. Oslovil jsem sdružení
Oživení, které se od roku 1997 zabývá problematikou střetu zájmů, korupcí a transparentností veřejného sektoru. Jednou z mnoha
jejich aktivit je “Hlásná trouba”, která hodnotí radniční noviny. Aby byl audit vypovídající, bylo potřeba analyzovat 5 po sobě
jdoucích čísel (06/2019 až 10/2019), které si
vybralo samo Oživení. Z nich byla sestavena závěrečná zpráva skládající se z obsahové
analýzy Hlásky a analýzy “Zásad pro vydávání zpravodaje Hláska”.

Obsahová analýza
Politická plocha - Rozsah věnovaný dění
v obci a jednání radnice odpovídá dalším radničním periodikům.
Politická plocha o budoucích rozhodnutích - Rozsah věnovaný informacím, které
ukazují na otevřenost radnice, její ochotu
diskutovat své plány a brát v potaz představy občanů. Nulové hodnoty indexu dosáhla
Hláska ve všech pěti hodnocených číslech.
Index různosti názorů - V Hlásce je dostatek informací o dění v obci, obsahově však
politická plocha neplní požadavek pro objektivní a vyvážené informování. Tento index
dosáhl hodnoty 0,68% a to jen díky Hlásce
08/2019, která se zabývala neschválenou
akcí GrafitEko. Auditor ale upozorňuje, že
se nejedná o nezávislý a objektivní text. Horšího Indexu ze všech auditovaných periodik
dosáhl už jen Vejprnický zpravodaj.
Anonymní a poškozující plocha - Anonymní články mající za cíl dehonestaci oponentů

radnice či jejich zesměšnění se nevyskytují.
Závěr auditu s konečným hodnocením: Zpravodaj nenabízí svým občanů objektivní
a vyvážené informace o dění v obci. Naopak,
přes zdánlivou apolitičnost, nabízí pouze
velmi pozitivní obraz některých představitelů města, kteří se pohledem zpravodaje
starají zejména o kulturní vyžití ve městě
a komunitní život.
Takové jsou výsledky auditu, jehož analytickou část najdete na webu hlasnatrouba.cz, kompletní zprávu z auditu pak na
sobeslav.cz/audit.
A co Hláska? Změní se něco? Bude i nadále pod kontrolou, nebo se změní v nezávislé
radniční noviny, které budou sloužit nejen
k informování, ale i diskuzi? To nám ukáže
čas a vůle radních a zastupitelů něco změnit.
Bc. Miloš Bučinský
zastupitel za Piráty pro Soběslav

K auditu měsíčníku Hláska
U auditů či průzkumů si musíme vždy položit tři základní otázky – Kdo je objednal?
Kdo je zaplatil? a Pro koho jsou určeny?
U auditu měsíčníku Hláska jsme se dozvěděli, že byl objednán Pirátskou stranou ze
Soběslavi, která jej zčásti i zaplatila, zbylá část byla hrazena z veřejných zdrojů
z prostředků ministerstva vnitra. Komu je
audit určen, není na první pohled zřejmé,
ale pravděpodobně je určen těm, kteří by
rádi, aby Hláska suplovala zčásti například
Pirátské listy.
Hláska je vydávána za účelem informování
čtenářů o dění ve městě. Redakční rada se
pravidelně schází a podobu Hlásky projednává v souladu se zásadami schválenými

dle tiskového zákona. Pokud by se měl
obsah Hlásky upravit, měli by se k tomu
vyjádřit především její čtenáři.
K „nezávislému“ auditu bych rád uvedl
pouze to, že je, dle mého názoru, velmi
tendenční (kritéria hodnocení se jeví jako
subjektivní), pravděpodobně z důvodu, že
zpracovatel nemá příliš zkušeností z komunální politiky v menších městech jako
je Soběslav. Audit by měl hodnotit obsah
Hlásky dle platných právních předpisů.
Místo toho jsou v něm uvedeny pojmy,
které zákon nezná (radnice, politické vedení samosprávy, …) a z textu se například
dozvídáme, že ředitel gymnázia, který je
zároveň členem rady města, by asi neměl

v Hlásce publikovat ani o průběhu maturitních zkoušek a stejně tak vedení spolků
by nemělo děkovat za nadstandardní spolupráci městu. A tak se třicet let od sametové
revoluce setkáváme s tím, že nám někdo
opět říká, jak se máme „správně“ chovat
a myslet. Je na pováženou, že je možné
takovýto audit hradit z velké části z veřejných zdrojů.
Závěrem bych rád uvedl citát Winstona
Churchilla (nijak nesouvisející s auditem
Hlásky), který prohlásil: „Věřím jenom
těm průzkumům, které si sám zfalšuji.“.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Pozn. redaktora: Redakční rada považuje audit měsíčníku Soběslavská hláska vypracovaný Oživením o.s. za jednostranný a neobjektivní a neztotožňuje se s jeho závěry. Její stanovisko naleznete v zápise z jednání redakční rady č. 1/2020
na www.musobeslav.cz (Úřad - Dokumenty - Zápisy výborů a komisí - Redakční rada měsíčníku Hláska)
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Jak to dopadlo s veřejnou prezentací Plánu rozvoje města?
Zastupitelé dostali v únoru 2019 ke schválení Plán rozvoje města na roky 2020 - 2023,
předložený Ing. Ctiborem. Hlavním argumentem starosty města pro schválení tohoto dokumentu byla nutnost jeho existence,
aby mohlo město žádat o dotace. Zastupitelé
z různých stran měli k formě zpracování
dokumentu a jeho vnímání vedením města
od začátku připomínky. Například Ing. Král
konstatoval, že se dokument zjevil jako blesk
z čistého nebe.
V říjnu 2019 byli zastupitelé požádáni
o připomínky k nové verzi vypracované Ing.
Rybářem. Zastupitelé za Piráty pro Soběslav
se k dokumentu vyjádřili veřejně a jejich připomínky najdete na našich webových stránkách. Následně také zveřejníme, jak budou

naše připomínky vypořádány.
Na konci listopadu 2019 se narychlo objevil
termín veřejného projednání. Kvůli šibeničnímu termínu a nedostatečné informovanosti
dorazila 10. prosince do malého sálu kulturního domu jen hrstka občanů. Kromě devíti
zaměstnanců úřadu přišli pouze pirátští zastupitelé, zastupitel Klíma, radní Turek a čtyři občané města.
Prezentace téměř ani nezačala, když Ing.
Bryll oznámil, že ji ukončuje, pokud nevypnu nahrávání na kameru. Následně se dotázal, komu z přítomných vadí pořízení obrazového záznamu. Většina zúčastněných se
vyjádřila ve smyslu, že jim nahrávání nevadí,
načež Ing. Bryll prohlásil, že on s pořízením
záznamu nesouhlasí a opakovaně trval na

Reakce na příspěvek Ing. M. Kákony
První podoba Programu rozvoje města byla
předložena na jednání zastupitelstva města
v únoru 2019 v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na akci „Výměna povrchu
ulic Lustigova, Dr. Studničky a část Okružní v Soběslavi“. Tento dokument vycházel
ze střednědobého výhledu rozpočtu města
a vytyčoval základní směry budoucího rozvoje města. Předložený dokument i přesto,
že nebyl příliš obsáhlý, splňoval veškeré
požadavky pro možnost podání žádosti
o dotaci. Naprostá většina členů zastupitelstva dokument v této podobě přijala a také
schválila a to i díky příslibu, který spočíval
v pokračování prací na předloženém dokumentu, zapojení veřejnosti a členů ZM
do jeho přípravy. Zároveň bylo přislíbeno,
že nový program rozvoje bude projednán
v zastupitelstvu města v prosinci 2019 nebo
na jeho prvním jednání v roce 2020.

Tento příslib jsme začali po únorovém
jednání zastupitelstva plnit. Bylo zorganizováno poptávkové řízení na zpracovatele nového programu. O této skutečnosti
bylo zastupitelstvo informováno na svém
jednání 17. 4. 2019. Po uzavření smlouvy
o dílo s Ing. M. Rybářem začaly práce na
přípravě vlastního návrhu programu. Dne
25. 9. 2019 bylo zastupitelstvo informováno
o ukončení připomínkování zpracovaného
návrhu ze strany městského úřadu a o jeho
následném zaslání zastupitelům, zveřejnění, uspořádání setkání s občany v kulturním
domě a předložení zastupitelstvu.
Návrh programu byl zaslán zastupitelům
23. 10. 2019 spolu s žádostí o případné
připomínky a informací o termínu veřejného představení programu v kulturním
domě dne 10. 12. 2019. Po zapracování
faktických připomínek byl vlastní program
zveřejněn na webových stránkách města
25. 11. 2019 spolu s informací o termínu
veřejného představení. Stejná informace
byla zveřejněna i v prosincovém čísle mě-

síčníku Hláska. Navíc 27. 11. 2019 byla
stejná informace předána i předsedům komisí rady a výborů zastupitelstva města.
Z výše uvedených informací je patrné, že
informace o návrhu programu a veřejném
představení byla prezentována různými
způsoby a v dostatečném předstihu. I přes
tuto skutečnost dorazilo zmíněný den do
malého sálu kulturního domu opravdu
velmi málo občanů, kdy pracovníci úřadu
a zastupitelé měli v počtu přítomných výraznou převahu. Bylo však velkou škodou,
že Ing. Martin Kákona, člen zastupitelstva města umístěním videokamery v sále
s cílem pořízení obrazového a zvukového
záznamu, a to i přes nesouhlas více než
jedné přítomné osoby, znemožnil konání
veřejného představení v plánovaném rozsahu. Po vzájemné dohodě organizátorů
veřejného představení došlo pouze k prezentaci autorem návrhu dokumentu Ing. M.
Rybářem, který se snažil objasnit předloženou podobu programu. Vůči některým přítomným osobám šlo bohužel o marné úsilí.
Od začátku přípravy nového programu
bylo zastupitelstvo města průběžně informováno. Bylo umožněno připomínkování
návrhu programu ze strany zastupitelů,
komisí a výborů stejně jako občanů města
a bylo zorganizováno veřejné představení
zpracovaného návrhu. Na rozdíl od Ing.
M. Kákony považuji tento dokument za
důležitý a osoby zodpovědné za jeho přípravu mu věnovaly dostatečnou pozornost.
Veškeré připomínky došlé do 20. 1. 2020
byly posouzeny autorem návrhu, konečné
slovo ve schválení podoby programu bude
mít zastupitelstvo města v únoru 2020. Zároveň je nutné zdůraznit, že dokument je
možné kdykoli aktualizovat, a to jak s ohledem na priority rozvoje města, tak na jeho
finanční možnosti.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

ukončení jednání. Přesto se Ing. Rybář nakonec rozhodl svou prezentaci přednést. Po 30
minutách došlo i na dotazy přítomných, kdy
pan Kozlíček upozornil na chyby v analýze.
Poté tajemník setkání ukončil.
Zpětně si říkám, proč vlastně veřejné projednání vůbec proběhlo? Neúčast vedení města
(až na pana Turka), nedostatečná propagace
směrem k občanům a nedostatečné argumenty přednášejícího Ing. Rybáře jsou jen vyvrcholením již téměř rok trvající tragikomedie
s názvem “Plán rozvoje města Soběslavi”.
Doufejme, že se situace bude dále vyvíjet
pozitivněji, a že své návrhy nakonec předloží
také občané. I když s tím se asi mělo začít.
ing. Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav

Soběslavský příběh mění pravidla
známkování v českých školách

Ze Soběslavi vzešel příběh, který rozpoutal celospolečenskou diskuzi. Vše začalo poněkud banálně.
Žákyně 4. třídy navštěvující ZŠ dr. E. Beneše loni
nakreslila v hodině výtvarné výchovy svérázný
obrázek hada a učitelka ho ohodnotila čtyřkou.
Rodiče žákyně se již dříve pokoušeli vstoupit se
školou do dialogu, neboť se nedokázali identifikovat
s praktikami některých učitelů a postrádali celkovou
vizi školy. Snaha však neměla efekt. Došla jim
trpělivost a obrázek s hodnocením zveřejnili.
Z obrázku se stal tzv. virál, masově sdílený text, který se stane populární díky internetu. Sledovanost dosáhla k milionu zhlédnutí. Otec dívky Petr Chvojka,
věnující se teorii umění, byl zván k televizním rozhovorům (DVTV, Britské listy), o obrázek požádala
dokonce galerie a nabídla jeho vydražení.
V lednu 2019 pořádalo v Praze Informační centrum
o vzdělávání konferenci o smyslu známkování tzv.
výchov (hudební, výtvarná, tělesná). Debatovali odborníci z fakult i umělecké branže. Otec dívky znovu vysvětlil, proč učitel nemůže objektivně hodnotit
známkou 1-5 umělecké ani pohybové projevy dětí
a stejný názor zaujali i ostatní pedagogové a umělci.
V listopadu 2019 vydal Národní ústav pro vzdělávání závěrečnou zprávu, kde byly tyto argumenty
uznány a vydáno doporučení: „Specificky se pohlíží
na hodnocení u předmětů výchovných. Doporučuje
se stavět výuku na prožitku a aktivním zapojení žáků
(výtvarná, hudební, dramatická výchova). Klíčová
je osobnost učitele a citlivější přístup, než je požadován u „vzdělávacích“ předmětů (M, ČJ). Vhodné
je tzv. zamlčené hodnocení, tj. bez hodnotících či
estetických soudů.“
Doporučení se velmi pravděpodobně objeví i v textu Strategie vzdělávání 2030+, což je text školské
reformy. Kauza je povzbuzením rodičů k dialogu se
školami, neboť jedině dialogem vznikne inspirativní
prostředí, do kterého se budou děti těšit. Ukazuje se,
že nikdo nemá patent na dokonalost a že učit se musí
nejen děti, ale i dospělí.
Bc. Miloš Bučinský,
zastupitel za Piráty pro Soběslav
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Reakce ředitele ZŠ E. BENEŠE Vlastimila Říhy
na články „Soběslavské školy v hledáčku zastupitelů“ a „Soběslavský příběh mění pravidla známkování v českých školách“
Na základě krátké návštěvy školy a „dlouhodobého sledování situace“ v oblasti školství
sepsal Bc. Miloš Bučinský, zastupitel za Piráty pro Soběslav, článek do prosincové Hlásky
o školách v Soběslavi. Nebyla nám upřena snaha
o modernizaci školy, ale s některými dalšími
závěry nemůžeme souhlasit:
Vzrůstající odliv žáků z naší školy?
Každý rodič má právo zvolit si pro své dítě školu. Od září 2016 až do současnosti v průběhu
školního roku nově do naší školy nastoupilo
42 žáků nejen z důvodu stěhování (25 žáků),
ale i pro upřednostnění naší školy (17 žáků). Ve
stejné době odešlo 18 žáků, většinou z důvodu
stěhování, pouze dvě žákyně z důvodu volby
školy s alternativní výukou.
Velký prostor pro další práci
s klimatem ve škole nebo šikanou?
Ano, ani naší škole se šikana nevyhýbá. Naše
škola klade důraz na práci s třídním kolektivem, s klimatem ve škole a na včasné odhalení
šikany. Na řešení problémů včetně šikany se
podílí školní poradenské pracoviště (ŠPP), které
tvoří výchovná poradkyně a školní metodička
prevence (obě mají vystudované specializační
studium), speciální pedagožka a od září letošního školního roku i školní psycholog. Třídní
učitelé se ve spolupráci se ŠPP, okresní metodičkou prevence nebo pracovníky speciálně
pedagogického centra věnují prevenci šikany
s využitím sociometrie a pozorování ve třídách,
nabídky programů např. Porcety, Auritu, besed
pro žáky ve spolupráci s Ing. Váchovou, Mgr.
Doubkem, Městskou policií.
Pedagogičtí pracovníci se zdokonalují díky
podnětným přednáškám Dr. Martínka nebo Dr.
Burdové a dalším vzdělávacím akcím. Snažíme
se žáky vychovávat a trénovat k odolnosti, aby
se pokud možno dokázali šikaně postavit i sami,
a aby věděli, na koho se mohou obrátit s jakýmkoli problémem a kdo jim ho pomůže vyřešit. Žáci si v rámci svých tříd vytváří pravidla
chování a vztahů, na stmelování kolektivu
pracují při pravidelně se opakujících akcích
např. Den naší třídy, Den Země, Den dětí, ministart 6. tř., školní výlety, exkurze apod. Pedagogičtí pracovníci se setkávají s rodiči žáků na
schůzkách, kde řeší problémové chování žáků
a šikanu. Školní metodička prevence funguje
jako mediátor pro jednání se žáky, rodiči i pedagogy. Škola má vypracovaný podrobný plán
prevence rizikového chování, který je každý rok
vyhodnocován (viz webové stránky školy www.
zs-ebeso.cz).
Vysokou týmovou úroveň našeho školního
poradenského pracoviště potvrzuje i poslední
inspekční zpráva z roku 2016: „Práce školního
poradenského systému a činnost asistentů pedagoga je příkladem inspirativní praxe“
a také závěrečné hodnocení z diplomové práce
Kamily Šťastné z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením uznávaného psychologa PhDr. Davida Čápa s názvem Šikana ve
školách města Soběslavi: „V případě, že už se
na škole šikana objeví, přála bych rodičům,

aby své dítě měli na škole, jež přistupuje k této
problematice jako ZŠ E. Beneše.“
Velký prostor pro další práci
je komunikace s rodiči?
„Ve školách jsme slyšeli, že rodiče nespolupracují, nemají zájem a nechtějí se na akcích školy
či spolupráci s učiteli podílet.“ M. Bučínský
Žádný takovýto zobecňující názor na naší škole
nezazněl!
V anonymním dotazníkovém šetření KALIBRO, které proběhlo na jaře 2019 v 5. třídách,
rodiče žáků vyjádřili velkou spokojenost právě
v části Komunikace se školou.
Komunikace s rodiči začíná Dnem otevřených
dveří návštěvou rodičů s budoucími prvňáčky.
Po prvním „oficiálním“ setkání rodičů s učiteli
u zápisu do první třídy následuje od září každodenní setkávání učitelek 1. tříd s rodiči, kde
mohou řešit téměř okamžitě jakýkoliv problém.
Jak děti postupují do vyšších ročníků, stávají
se stále více samostatnými, a tak není důvodu
ze strany rodičů příliš častá přítomnost ve škole. Předávání informací mezi rodiči a pedagogy je potom na společných schůzkách rodičů,
o konzultačních hodinách, které mohou využívat jak děti, tak rodiče. Když je vše v pořádku,
není důvod zvát rodiče do školy. Pokud má
pedagog nebo rodič jakýkoliv problém, dotaz,
požadavek, není nic jednoduššího, než domluvit si schůzku, a vše probrat. Další neformální
setkávání s rodiči probíhá například při těchto
akcích: Den Země, Děti do bruslí, vánoční nebo
velikonoční jarmark, slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. roč. apod. V posledních letech se snažíme rodičům usnadnit komunikaci
se školou i pomocí moderních technologií. Již
několik let mohou sledovat výsledky svých dětí
kromě papírové žákovské knížky i pomocí elektronické, zprovozňujeme nový způsob komunikace přes bakaláře, s některými rodiči jsme se
domluvili i na zaznamenávání domácích úkolů
do bakalářů.
Na jaře chystáme zopakovat dotazníkové šetření „mapa školy“, kde jak doufáme, získáme
zpětnou vazbu o naší práci a řadu podnětů pro
zlepšení k oboustranné spokojenosti.

ilustrační foto
A ještě jednou citace z poslední inspekční zprávy z roku 2016:
„Škola rozvíjí efektivní spolupráci s partnery,
zejména se zákonnými zástupci, které
pravidelně informuje o prospěchu a chování
žáků formou třídních schůzek a konzultačních

hodin, umožňuje jim dálkový přístup do
klasifikace. Rodiče mají možnost ovlivnit dění
ve škole prostřednictvím Rady rodičů, která
kromě řešení případných problémů školu
finančně podporuje“.
Ještě se vrátím ke kritice od p. Bučínského, ano
s některými rodiči je těžká spolupráce, s některými dokonce žádná, protože ti prostě do školy nepřijdou nikdy, ani na oficiální výzvu. Ale
to jsou opravdu jednotlivci, a pokud jsme se
o takových rodičích zmínili, tak bylo od p. Bučínského velmi neseriózní napsat výše zmíněné
zobecňující tvrzení.

Soběslavský příběh mění pravidla
známkování v českých školách?
Již dlouho vnímáme, že se na internetu objevují
urážlivé články proti naší škole a proti našim
pedagogům. Spouštěcím impulzem byl pravděpodobně banální případ, kdy dcera pana Chvojky dostala před rokem a půl od učitelky za výkres čtyřku, protože prostě jednoduše nesplnila
zadání úkolu. Toto hodnocení bylo výjimečné,
protože žákyně byla jinak šikovná, a na známku
na vysvědčení jedna nepovedená práce neměla
žádný vliv. To, co pak následovalo, by se dalo
nazvat jako štvanice na naši školu.
A že se vedou diskuse o hodnocení (nejenom
tzv. výchov), to přece není nic nového. Školské předpisy prostě umožňují hodnocení jak
známkami, tak při splnění jistých předpokladů
i slovní. Oba způsoby hodnocení mají své klady
i zápory, své příznivce i odpůrce. I my o způsobu hodnocení diskutujeme. Na naší škole se ale
pedagogický sbor shodl na známkování všech
předmětů známkami.
Návrh Strategie vzdělávání 2030+ jsme četli, ale zatím jsme v něm žádné doporučení,
např. k tzv. zamlčovanému hodnocení, nenašli.
Je v něm mnoho podnětů k zamyšlení, hlavně
pro nás učitele. Na závěr jsou např. vyjmenovány klíčové kompetence pro základní školu, kde
se mimo jiné uvádí „naučit žáka vyrovnávat se
s neúspěchem, který má být motivací do další
práce, nikoli důvodem k rezignaci. Žák musí
pochopit, že pro úspěch je nutné vynaložit úsilí,
což pro mnohé z nich není samozřejmé“.
Motto našeho školního vzdělávacího programu
zní: Nestačí vědět, vědění se musí používat.
Domnívám se, že vystihuje přesně to, k čemu
směřuje Návrh Strategie vzdělávání 2030+.
Snahou celého našeho pedagogického týmu je
naučit naše žáky získané vědomosti používat
v praxi, v běžném životě. Je to nikdy nekončící,
stále se měnící proces, někdy se nám v něm daří
více, někdy méně. Všichni aktéři tohoto procesu – žáci, rodiče i pedagogové – v něm mají své
důležité, rovnoprávné postavení. Základní škola
dá každému člověku opravdu jen základy vzdělání. Je již pak na každém z nás, jak se budeme
dále vzdělávat a rozvíjet. Možností má každý
opravdu hodně.
Za celý pedagogický tým ZŠ
Mgr. Vlastimil Říha
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Reakce na článek „Soběslavské školy v hledáčku zastupitelů“
V prosincové Hlásce vyšel článek
„Soběslavské školy v hledáčku zastupitelů“, k jehož obsahu bychom se chtěli vyjádřit. Na informaci o údajném „vzrůstajícím odlivu žáků ZŠ ze Soběslavi do škol
v okolních městech či alternativních vzdělávacích systémů“ již konkrétně odpověděl
v lednovém vydání Hlásky pan Mgr. Pavel
Lintner, místostarosta Soběslavi, který zároveň zdůraznil, že „informace v článku
Bc. Miloše Bučinského nejsou oficiálním
názorem Zastupitelstva města Soběslavi.“
Je však nutné vysvětlit i další údaje.

na první informativní schůzce. Další setkání se koná v polovině září a pak následují
další třídní schůzky nebo pravidelné konzultace, které má každý vyučující 1x týdně v danou hodinu. Pokud rodičům termín
nevyhovuje, může si domluvit jiné datum
schůzky. To se týká samozřejmě rodičů
všech žáků. A naopak, v případě nutnosti
rychle řešit aktuální problém ve škole, si
vyučující domluví nejbližší možný termín setkání s rodiči. Při přechodu žáků na
2. stupeň mají žáci již více učitelů, s nimi se
rodiče osobně seznámí na schůzce v září.

Zájem zastupitelů o dění ve školách je jistě
v pořádku a chvályhodný, nicméně i další
informace, které byly zveřejněny v článku
Bc. Miloše Bučinského ve výše zmíněném
článku týkající se spolupráce základních
škol a rodičů, se nezakládají na pravdě.
Došlo k zásadnímu nepochopení sdělených
informací, které zastupitelům, jež byli
v naší škole na krátké exkurzi, dalo vedení
naší základní školy.

K vzájemnému setkávání rodičů a školy dochází i na neformálních akcích, jako
jsou besídky, příprava školního jarmarku,
akademie, společné dlabání dýní s rodiči,
setkání tatínků a dětí ve škole, školní atletická olympiáda, pomoc rodičů například
v projektu pro 1. třídy - Děti do bruslí, při
sběru papíru nebo při větších akcích, jako
je vyklízení půdy nebo společné ukončení
školního roku na plovárně.

Žádná škola se bez spolupráce rodičů neobejde, ale samozřejmě má jinou podobu
než v mateřských školách. Samotná spolupráce s rodinou začíná již v červnu před
zahájením školní docházky dítěte do školy

Klima na naší škole vnímáme jako konstruktivní a příjemné. Čas od času musíme
nějaký problém řešit, ve většině případů se
s rodiči zvládneme domluvit k oboustranné
spokojenosti. Těch rodičů, kteří s problé-

my svých dětí ve škole nejsou ochotni pomoci, není naštěstí tolik, aby nám to bralo
chuť do práce. Při řešení problémů funguje
na naší škole výchovná komise, dále úzce
spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Soběslavi a v Táboře,
s okresním metodikem prevence, s Odborem sociálně zdravotní péče při Městském
úřadu v Soběslavi. Řešíme i sociální klima
v konkrétních třídách, do kterých opakovaně chodí etoped Mgr. Milan Habrda ze
Střediska výchovné péče v Českých Budějovicích nebo Ing. Monika Váchová
z PPP v Táboře. Žáci se účastní přednášek
například na téma „Kriminalita nezletilých
a mladistvých, šikana, kyberšikana“, spolupracujeme s městskou policií v Soběslavi
a s Policií České republiky, kdy její mluvčí
por. Mgr. Miroslav Doubek, probírá tato témata přímo ve škole v jednotlivých třídách.
Co říci závěrem? Vždy je co zlepšovat,
i v oblasti komunikace s rodiči. Se „skvělými a spolupracujícími rodiči se přes zlomové prázdniny, kdy jejich děti přecházely
z MŠ na ZŠ,“ nestalo nic, jen vzájemná
spolupráce mezi rodiči a školou je uskutečňována trochu jinou formou než v mateřské škole.
Vedení ZŠ Komenského Soběslav

Články v rubrice názory nevyjařují názory redakce

Zimní údržba zeleně
V rámci pravidelné údržby zeleně na pozemcích ve vlastnictví města Soběslavi dojde
v tomto mimovegetačním období k pokácení
suchých a neperspektivních stromů.
Na základě dendrologického posudku Ing.
P. Fuky bude v ulici P. Bezruče pokáceno
6 ks lip. Zbývajících 7 ks lip bylo ošetřeno
zdravotním řezem a redukcí koruny na podzim loňského roku.
Rovněž na základě dendrologického posudku budou z provozních důvodů a zdravotního
stavu odstraněny 3 duby v prostoru parkoviště za restaurací Paluba. Na místním hřbitově
dojde ze stejných důvodů k odstranění 1 ks
břízy a 2 ks vícekmenů zeravu západního.
V ulici Horní příkopy dojde k pokácení 10 ks
odumřelých kulových javorů. Z důvodů podjezdové výšky a převisů dojde v některých
lokalitách k ořezu větví.
Předmětné kácení bylo projednáno rovněž
v Komisi životního prostředí a odpadového
hospodářství rady města. Město nezapomíná
ani na výsadbu nových stromů. V letošním
roce dojde k výsadbě v parku na Promenádě,
u Nového rybníka a také k úpravě okolí nového parkoviště u Paluby.
Zdeněk Podlaha, OŽP MěÚ Soběslav

Výzva k předkládání žádos�

do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působnos� 2020.

V souladu s novelizovanými „Zásadami
pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovených
pro program Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2020 vyhlašuje
město Soběslav, jako obec s rozšířenou
působností, 1. kolo pro předkládání žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je
určena na obnovu kulturních památek,
které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, a které nejsou prohlášeny za
národní kulturní památky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud je tato stavba
kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že
se nejedná o restaurování (např. obnova
kolejových vozidel, strojů apod.).
Uzávěrka příjmů žádostí je 28. února 2020.

Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování
a památkové péče
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava
Ctiborová, Ing. arch. Dagmar Buzu
telefon: 381 508 153, 381 508 154
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva
kultury ČR stanovených pro program
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností jsou spolu s formulářem žádosti
o poskytnutí příspěvku a seznamem
povinných příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR
www.mkcr.cz. Podrobné informace též
získáte na uvedeném kontaktu.
Miroslava Ctiborová, OPP Soběslav
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VZPOMÍNÁME
Dne 27. ledna 2020 uplyne
1 rok, co nás opustil pan
Josef Kolář ze Soběslavi.

S láskou a úctou vzpomíná
manželka Iva, synové,
vnoučata, i ostatní příbuzní
a kamarádi.

Dne 11. 2. 2020 uplynou dva
smutné roky, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček pan
Jaroslav Vlach.

Dne 21. 2. 2020 uplyne 15 let,
co nás navždy opustil pan
Jaroslav Oubram.

Stále vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera, syn
s rodinami a vnoučata.

Měla jsi ráda život i nás, co drahého nám bylo osud
si vzal. Jen hezké vzpomínky
na Tebe zůstanou a v srdci žal.
Dne 17. 2. 2020 je tomu smutných
10 let, co nás navždy opustila naše
milovaná dcera paní Jana Voráčková.

Dne 9. 2. 2020 uplyne
7 let, co zemřel náš
drahý tatínek a dědeček pan
JUDr. Lubomír Výborný.
S láskou a úctou vzpomínají
Eva, Pavel a Irena
s rodinami.

Nikdy nezapomenou a stále s láskou
vzpomínají rodiče.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
• Melisa Janoušková
• Stela Nováková
• Valerie Šímová
• Tomáš Koblása
• Mikuláš Mikš
• Viktorie Čápová
• Eliška Vrbová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
• Božena Jináčková
• Miroslav Diviš
• Zdeňka Neškodná
• Marie Kolářová
• Jiřina Kolihová
• Vladimír Svoboda
• Jan Vondrášek
• Václav Říha
• Milan Špingl
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Za vzpomínku všem děkujeme.

FARNÍ KARNEVAL
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s naší milovanou dcerou a přítelkyní Lucií Novákovou.
Současně také děkujeme
za květinové dary
a písemné kondolence.
Věra Nováková a Kamil Boubelík

Dne 9. 2. 2020 uplynou
3 roky, co nás opustil manžel,
otec, dědeček a pradědeček
pan Miloslav Maňour.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Pro děvčata a chlapce do 10
let, pořádá Farnost Veselí
nad Lužnicí a SVČ Síť farní
karneval. Shromáždění masek od 14:30 hodin, začátek
programu v 15 hodin v KD
Veselí n. L.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do tříkrálové sbírky a také všem koledníkům a jejich doprovodu. Výtěžek sbírky poputuje do
Charity a na pomoc rodinám s dítětem s postižením.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD

Pravidelné akce:
Pondělí

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD

17.00

Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi

17.00

DS Komenský

20.00

DS Chvalovský

16.00

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)

18.00

Argentinské tango

13.30

Senior klub

15.30

Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců

9.00

JÓGA 50 PLUS s Kristýnou Topinkovou (kontakt 731 584 824)

18.00

JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)

19.00

Soběslavská chasa mladá

Připravujeme pro vás:
9.00

Virtuání Univerzita třetího věku, zahájení jarního semestru,
malý sál

Neděle 9. 2.

10.30

Umělecká agentura Kato, O Popleteném království, pohádka,
velký sál, vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč, rodinné 2.,3.…dítě
zdarma!

Úterý 11. 2.

19.00

Divadlo Ungelt, Pan Halpern a pan Johnson, divadelní před
stavení, hrají Petr Kostka a František Němec, velký sál, vstupné
mimo předplatné 350 Kč

Čtvrtek 13. 2.

17.00

Astrál

Pátek

14. 2.

19.30

Společenský ples 2020, hraje Fordance Orchestra, ABBA
STARS revival, Cimbálovka z Milotic, ochutnávka moravských
vín Vladimíra Tetura, velký a malý sál, vstupné 390 Kč

Úterý

18. 2.

9.00

Virtuání Univerzita třetího věku, malý sál

Pátek

21. 2.

19.00

Staročeský bál, hraje Vysočinka, velký sál, vstupné 150 Kč

Neděle 23. 2.

10.00

IMY, o.p.s., Hračkofest, velký sál

Pátek

20.00

Sportovní ples, hraje Klaret – Strážský výběr, velký sál,
vstupné 300 Kč

Úterý

4. 2.

28. 2.

Sobota 29. 2.

Zadáno – MěÚ Soběslav – odbor soc. zdravotní, malý sál

Chystáme na březen …
Čtvrtek 5. 3.

17.00

Astrál

Pátek

6. 3.

19.00

Ples Diakonie Rolnička, velký sál

Neděle 8. 3.

15.00

Agentura Kato, Z pohádky do pohádky – Karneval, velký a
malý sál

Pátek

Neděle 9. února v 10.30 hod.
Umělecká agentura Kato

O Popleteném království
Kdesi za horami, za řekami v daleké
zemi je království, kde vládne král
Popleta II. Spí na stole, jídlo má
v posteli a stále si plete své dcery.
Moc by si přál, aby se mu už nic
nepletlo, ale to by musel získat
kouzelné jablíčko, které po ochutnání umí dát vše do pořádku. Zda král
jablíčko získá, zjistí děti v hudební
pohádce. Hrají: Jaroslav Beneš
a Kateřina Tomanová.
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč,
rodinné 2.,3.…dítě zdarma!

Jóga 50 plus
Trápí Vás bolavá záda? Máte
ztuhlé svaly a klouby?

13. 3. – sobota 14. 3. Kreativ

Sobota 21. 3.

9.00

RC Sobík, Burza (dětská), foyer KD

Neděle 22. 3.

10.30

DDS Nahlas ve spolupráci se ZUŠ Soběslav, Líná Anka
a Ovcééé, dvě pohádky, velký sál

Úterý

19.00

Divadlo Verze, Šťastný vyvolený, divadelní představení, hrají
David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela,
Matouš Ruml, velký sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč

31. 3.

Rádi byste se naučili správně dýchat?
Lekce jógy každý čtvrtek v KD
Soběslav od 9.00 do 10.00 hod.
v malém sále. S sebou si prosím
vezměte podložku a deku. Pro
bližší informace volejte
na tel. 731 584 824.
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadlo Ungelt
Lionel Goldstein
Pan Halpern a pan
Johnson

Úterý 11. února v 19.00
hod.
Herecký koncert pod taktovkou skvělého režiséra!
Anglická
tragikomedie.
U hrobu paní Florence se
setkají dva staří muži, pan
Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by byla škoda.
Přijďte se podívat. Hra měla
světovou premiéru v Londýně a svou poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivier.
Z kritiky Tomáše Šťástky (MF
DNES):
„Komorní konverzační hra
v režii Ladislava Smočka se
může spolehnout na výkony
osvědčených tváří. František
Němec jako pan Johnson,
který si celý život nese tajemství, je Petru Kostkovi v roli
přímočarého Halperna přirozeným partnerem, skvěle
mu nahrává. Kostka se diví,

pláče, nechápe, vybuchuje,
směje se, kleje a využívá veškerého hereckého prostoru,
který mu Němec servíruje jak
na podnose. Oba jsou důkazem, že se hodina a půl dá
bez problémů utáhnout s minimem rekvizit a bez složité
scény. Stačí lavička v parku,
pan Johnson, pan Halpern
a život se všemi jeho zákruty.“
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Kostka a František Němec
Vstupné mimo předplatné
350 Kč

pořádá
ve spolupráci se ZUŠ Soběslav
nepravidelná hudební setkání

Po škole!
tentokrát s námi po škole zůstane kapela

4zdi z Pelhřimova
pátek 21. února v 19 hod.
sál Základní umělecké školy Soběslav
www.ﬂowtrack06.webnode.cz/po-skole/
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
NEJŽÁDANĚJŠÍ KNIHY
1.
2.
3.
4.

Patrik Hartl
Barbara Erskine
Patrik Hartl
Anne Jacobs

5. J. S. Monroe

Nejlepší víkend (2018)
Strom duchů (2019)
Okamžiky štěstí (2016)
Panský dům a jeho
dcery (2018)
Nepamatuji si své
jméno (2019)

Patrik Hartl – Nejlepší víkend
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša,
Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale
nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni
touží změnit svůj život a doufají, že se
jim to během nového roku podaří.
Barbara Erskine – Strom duchů
V romanticko-dobrodružném příběhu
populární skotské autorky se mladá žena
Ruth po návratu do rodného Edinburghu ponoří do rodinné historie a vyvolá
tak až nečekaně reálné stíny minulosti. Autorka tento fiktivní příběh splétala
kolem velmi skutečného osudu svého
prapředka.
Patrik Hartl – Okamžiky štěstí
Dvojromán Patrika Hartla je možné
začít číst z kterékoli strany. Vyberte si!
Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma
budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Můžete s nimi hledat štěstí,
doufat, věřit, dělat chyby a napravovat
je. Budete se o ně bát, fandit jim
a zamilovávat se s nimi. A nejenom
s nimi.

Zveme Vás na výstavu sbírky sirek pana
Ladislava Hanzala z Kvasejovic, která
se bude konat od 4. 2. 2020 do 28. 2. 2020.
Zveme Vás na cestopisnou besedu Rosti
Gregora s názvem „PAMÍR HIGHWAY,
aneb nejkrásnější silnicí světa na kole“.
Beseda se bude konat 25. února od 17 h.

Sobotní provoz knihovny
Knihovna bude otevřena v sobotu
1. února od 9-12 hodin.

Soběslavská knihovna zvítězila
v projektu „Odlož mobil“
Městská knihovna se v minulém roce zapojila do projektu Odlož mobil v knihovně,
v rámci kterého odevzdali vlastníci starých
nepotřebných mobilů (určených k recyklaci) svůj mobil knihovnám ve dvaceti městech Jihočeského kraje a kraje Vysočina.
Zároveň dostali šanci vyhrát pod stromeček poukázku v hodnotě 2 500 Kč na nákup knih. Nejúspěšnější knihovnou se stala Městská knihovna Soběslav, která si od
organizace Asekol (třídíme staré elektro),
v prosinci převzala hlavní výhru v hodnotě
20 000 Kč. Čtenáři do knihovny v Soběslavi přinesli 630 mobilů. Celkově jich bylo
v rámci projektu odevzdáno 2 143.
-min-

Anna Jacobs – Panský dům a jeho
dcery
Druhý díl ságy. Augsburg 1916. Marie
a Paul Melzerovi si užívají rodinného
života, ale jejich štěstí netrvá dlouho.
Vypukla první světová válka a muži
narukují na frontu. Paul jako dědic průmyslnické rodiny je zpočátku zproštěn
vojenské povinnosti, neboť je potřebný
doma jako odborník v továrně. Jenže
i on posléze dostane povolávací rozkaz
- a právě v den, kdy Marie porodí jejich
dvojčata. Marie se však nezalekne žádné
překážky.
J. S. Monroe – Nepamatuji si své
jméno
„Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuju,” opakuje si stále dokola mladá žena,
hledící z okna jedoucího vlaku. Míří do
malé vesnice ve Whiltshire – lístek na
vlak a adresu našla v kapse kabátu. Jsou
to jediné věci, kterých se může držet.

JAPOPO
Recitace básní

z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka z Tábora
spojené s příjemným již JArním
POpovídáním za doprovodu
hudební sekce HAMAVE
– Hany Žvachtové a Martiny Pechové
▪▪▪
úterý 24. března 2020 od 17 hodin
Městská knihovna Soběslav

STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI... NA
TÉMA „KOMINÍCI, MESTKOMÍNOVÉ, SAZOMETNÍCI“
10. ročník historicko-vlastivědného
přednáškového cyklu „Staré i nové
zvěsti“ pokračuje ve středu 12. 2.
v 17 hodin v Rožmberském domě. Mgr.
Eva Bažantová ze Spolku pro založení
kominického řemesla a jeho propagaci,
který sídlí v Táboře a plánuje svou expozici v Záříčí u Dírné, nám představí
mnohasetletou historii kominické práce. Přiblížíme si nejznámější kominické
tradice, vydáme se za kořeny prvních
kominíků a nahlédneme do osudů některých z nich, hlavně těch působících
v jižních Čechách.
OD TÁBORA… NA MALTU
– OPOMÍJENÝ KLENOT
STŘEDOMOŘÍ
Vedoucí Blatského muzea RNDr. Daniel Abazid zve v rámci 21. ročníku
přednáškového cyklu „Od Tábora až
na konec světa“ do nejmenšího státu
Evropské unie, který se rozkládá na
třech ostrovech Maltského souostroví
(Malta, Gozo a Comino). Milovníkům
pamětihodností nabízí nejstarší megalitické stavby na světě, středověké arabské město Mdina a samozřejmě doklady
působení johanitů – maltézských rytířů,
mezi nimiž vyniká dokonale opevněné
hlavní město Valletta. Zajímavá je také
česká stopa z doby druhé světové války.
Během putování po ostrovech neopomeneme ani skalnaté mořské pobřeží či
vyhlášenou Modrou lagunu. Přednáška
proběhne ve středu 26. 2. od 17 hodin v
Rožmberském domě.
KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
Další kurz paličkování pro začátečníky
i pokročilé probíhá pod vedením Lenky
Jelínkové vždy v úterý od 17:30 hodin
v Rožmberském domě. Kurzovné za 12
lekcí činí 500 Kč a je splatné přímo na
místě.
Na viděnou v muzeu se těší
Daniel Abazid a kol.
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
• M
 UDr. Moutvičková Alena
tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po 		
8 - 13
Út		
--13 - 18
St, Čt, Pá
8 - 13
Pro objednané denně kromě úterý 12 - 13 h
• MUDr. Jana Musilová
tel. 381 524 189
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po
7 - 12
(11 - 12 pro objednané)
Út
---		
12 - 15 (Dírná)
St
7 - 11
Čt
---		
11 - 18 (Sob.)
Pá
7 - 11
MUDr. Jan Musil - interní ambulance
Pá
11 - 15
So
8 - 12 (3. sobota v měsíci neordinuje)
(pouze pro pojišťovny Vojenská a Česká
průmyslová)
• MUDr. Němejc Milan
tel. 381 524 216
Komenského 5/I
Po
7 - 8,30		
Út, Čt 7 - 11,30
St
7 - 8,30		
Pá
7 - 12

11 - 18
11 - 16

• MUDr. Menglerová Hana
tel. 381 524 185
Kostelní 42/I
Po
--- 		
11,30 - 16
Út
7,30 - 12
St
--- 		
11,30 - 18
Čt
7,30 - 12
Pá
---		
11 - 15
• MUDr. Vítková Zdeňka
tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
Po
7,30 - 12
12,30 - 15
Út, Čt, Pá 7,30 - 12
St

7,30 - 12

13 - 18

• MUDr. Tučková Veronika
tel. 381 212 609
Zátkova 535/II
Po
8 - 11 ambulance 11 - 14 objednaní
Út
--13 - 18 objednaní
St
8 - 13 ambulance
Čt
8 - 11 ambulance 11 - 13 objednaní
Pá
8 - 12 ambulance
Po, St, Čt, Pá 7,30 - 8,15 odběry biolog.
mat. Návštěvy po tel. domluvě
Odpolední ordinace - přednostně obj. pacienti

ZUBNÍ LÉKAŘI
• MUDr. Štěpán Stanislav
tel. 381 524 186
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7,00 - 11,30
12,30 - 14,00
Út
7,00 - 11,30
St
7,00 - 11,30
Čt
7,00 - 11,30
12,30 - 14,00
Pá
7,00 - 11,30
• MUDr. Havrlant Pavel
tel. 381 523 103
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7 - 11,30		
12,30 - 16,30
Út
7 - 11,30		
12,30 - 15
St
operační den
Čt
7 - 11,30		
12,30 - 15
Pá
7 - 13
• MUDr. Vodička Jan
tel. 381 524 654
Jirsíkova 36/I
Po
7 - 11,30		
Út
7 - 11,30		
St
7 - 13,00
Čt
7 - 11,30		
Pá
7 - 13,00

13 - 15,00
13 - 16,30
13 - 15,30

• MUDr. Klimtová Radomila
tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út 8 - 12		
12,30 - 15,15
St
8 - 12		
12,30 - 17
Čt
8 - 12		
12,30 - 16
Pá
8 - 12		
• MUDr. Bejblík Václav
tel. 381 521 418
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7 - 12		
12,30 - 17
Út
7 - 13
St, Čt 7 - 12		
12,30 - 15
Pá
7 - 12
• Dentální hygiena
Radka Hronová, DiS.
tel. 724 313 018
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
Út
St, Čt
Pá

7 - 12		
7 - 13
7 - 12		
7 - 12

12,30 - 17
12,30 - 15

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO
DĚTI A DOROST

MUDr. Zrůbková Jana
tel. 381 521 022
Mrázkova 489/III
Po
7 - 12 nem.
Út
7 - 10 nem. 14 - 18 nem.
St 	7 - 10 nem. 10 - 12 poradna (0-3 roky)
14 - 18 prevence 5-19 let (pro zvané)
Čt	7 - 10 nem. 13 - 14 nem.
14 - 16 poradna (0-3 roky)
Pá
7 - 12 nem.
Respektujte prosím hodiny vyhrazené pro
zdravé a nemocné.
Poslední pacienty do poradny 0-3 roky
přijímáme 0,30 min před koncem ord. doby.
Poslední pacienty na prevence 5 - 19 let
přijímáme 60 min před koncem ord. doby.
Více info na www.privat-pediatr.cz
MUDr. Fialová Yvetta
tel. 381 521 237
Rašínova 152/II
Po
7 - 8 odběry 8 - 11 nem. 11 - 12
kontroly 13 - 15 prevence 15 - 16 nem.
Út
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 9,30 kontroly 9,30 - 12,30 návšť. 13 - 15,30
preven. 15,30 - 16 nem.
St
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 10,30
	kontroly 10,30 - 12,30 návšť.
13 - 14	prevence 14 - 14,30 nem.
14,30 - 15 konzultace
Čt
7 - 8 odběry 8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly 10,30 – 14,30
návšť. 14,30 - 17 prev. 17 – 18 nem.
Pá
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 11 kontroly
ODBORNÍ LÉKAŘI

(Poliklinika Soběslav)
DIABETOLOGICKÁ
AMBULANCE - DiaPodi care s.r.o.
• MUDr. Lucie Chlupáčová
tel. 730 899 462
Po
7 - 12
12,30 - 14
Út
7 - 12
12,30 - 18
St
7 - 12
12,30 - 14
Čt
7 - 12
12,30 - 14
Pá
7 - 12

PODIATRICKÁ AMBULANCE
A AMBULANCE HOJENÍ RAN
PhDr. Adéla Holubová,
MUDr. Lucie Chlupáčová,
tel. 733 710 310
Ordinační doba shodná s diabetologickou
ambulancí DiaPodi care (viz výše)
e-mail:lucie.chlupacova@diapodicare.cz,
adela.holubova@diapodicare.cz
www.diapodicare.cz
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY

INTERNA, ULTRAZVUK
•
•
•
•
•

tel. 381 210 664
MUDr. Davídková Jana
Po
8,30 - 14,30
MUDr. Kuchař Ladislav
Út
8 - 11,30
MUDr. Musil Petr
Út
14 - 16,30 SONO
Ultrazvuky břicha
MUDr. Čížková Marta
Čt
8 - 14 + ultrazvuky břicha
MUDr. Mikulová Jana
Pá
8 - 14
St zavřeno

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
• MUDr. Kolář Josef,
MUDr. Pavel Horažďovský
tel. 381 524 180
Po, Út, St, Pá
7 – 13
Čt – lichý týden 7 – 13
Čt – sudý týden 12 – 18
Polední přestávka od 11,15

ORTOPEDIE
• MUDr. Šmrha Lubomír
tel. 603 505 368
Út
7,30 - 13
Čt
7,30 - 15
Pá
7,30 - 13

ODBORNÝ NEUROLOG
• MUDr. Luňáčková Hana
tel. 722 639 367
Po
8 – 14
Čt
8 – 14
Oba dny na objednání

UŠNÍ – NOSNÍ - KRČNÍ
• MUDr. Voštová Jarmila
tel. 381 521 238
Po a St 7 - 13

RTG
• Bc. Miluše Točíková, radiologický asistent
tel. 381 210 221
Po, St, Pá
Út
sudý Čt

7 - 13
7 - 14
7 - 18

lichý Čt

7 - 15

Polední přestávka od 11.15

ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Kapitána Jaroše 2876, Tábor
tel.: 725 938 795
So, Ne, svátky

8 - 12

SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ

OČNÍ
• MUDr. Pavla Dohnalová
tel. 734 620 646 (ordinace), 721 455 181
(optika), nám. Republiky 56/25
ordinace:		
Po 7,30 - 13,30		
Út 7,30 - 14 perimetrie
St 7,30 - 16		
Čt 7,30 - 14		
Pá 7,30 - 12 perimetrie

optika:
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 12

• Optika D + P s.r.o.
tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25/I, Bc. Dana Pěčková DiS.,
Růžena Domová
Po - Pá

8 - 12

13 - 17

GYNEKOLOGIE
• MUDr. Kříž Lubomír, s.r.o.
tel. 381 523 115
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
Út
St
Čt
Pá

7 - 11
7 - 12
--7 - 12
7 - 12

13 - 17

• MUDr. Bronislav Hošek
tel. 381 521 393, Sídliště Svákov
– naproti PENNY Marketu
13 - 18
7 - 14
7 - 12
7 - 13

KLINICKÉ LABORATOŘE TÁBOR
• Biochemie, hematologie, mikrobiologie
Odběrová místnost Soběslav: tel.
381 521 896, KLT Tábor: tel. 381 252 082
Odběrová doba: Po, Čt
6,30 - 9
		
Út, St, Pá 6,30 – 10
Informace pro pacienty: www.klt.cz
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
tel. 381 521 238
tísňové volání 155
Po - Pá
So, Ne, svátky

13 - 17

Odběry krve 7 - 10

Po
Út
St
Čt
Pá

• vedoucí laborantka Dana Ludvíková
tel. 381 523 205
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po - Čt
7 - 11,30
12 - 16
Pá
7 - 11,30

13 - 16
13 - 18

REHABILITACE
• d.s. Šimáková Jindra
tel. 381 521 414
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po - Čt
7 - 15
Pá
7 - 12
• MUDr. Tomášková Markéta
tel. 602 606 099
Poliklinika, ul. Petra Voka
Út 8 – 13 (po předchozím objednání)
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s.
tel. 381 608 301

18 - 22
8 - 20
LÉKÁRNY

• LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
Mgr. Lucie Vojtášková
tel. 381 521 155
leksob@seznam.cz
Po - Pá
7,30 - 17
So 		
7,30 - 11
• LÉKÁRNA PETRA VOKA
PHARMED CZ s.r.o.
tel. 381 523 440
Po - Pá
So 		

7 - 17,30
7,30 - 11,30

• LÉKÁRNA SVÁKOV
PHARMED CZ s.r.o.
tel. 381 521 389
Po, Út, Pá
St 		
Čt 		

8 - 16,30
8 - 15
8 - 18
ÚŘADY

FINANČNÍ ÚŘAD
tel. 381 545 111
Podatelna 		
Po
8 – 17		
Út
8 – 15,30
St
8 – 17		
Čt
8 – 15,30
Pá

8 – 14

Pro veřejnost
8 - 17
8 - 17

únor 2020

17

MĚSTSKÝ ÚŘAD

OSTATNÍ INSTITUCE

POLICIE

tel. 381 508 111
Po

7 – 11

11,30 – 17

MĚSTSKÁ POLICIE

St

7 – 11

11,30 – 17

tel. 381 508 150, mobil 602 491 567

Pá

7 – 11 (pouze ODVV)

náměstí Republiky 55
Po
Út
St
Čt
Pá

ÚŘAD PRÁCE
Po

8 – 12

Út

8 – 11

St

8 – 12

Čt

8 – 11

13 – 17
13 – 17

7 – 15,30
7 – 15,30
7 – 15,30
7 – 15,30
7 – 15,30

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOBĚSLAV
tel. 381 524 187
Po zavřeno
Út
9 – 18
St
9 – 17
Čt
9 – 16
Pá
9 – 15
První sobota v měsíci 9 – 12 (mimo sezonu)
Každá sobota
9 – 12 (červenec - srpen)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pá
8 – 11 (pouze pro evidenci nových
uchazečů a příjem nových žádostí)

tel. 974 238 740, 381 521 322
(OOP Soběslav)

tel.

Palackého 94/2, Soběslav

950 165 271 (zprostředkování zaměstnání)

Úřední hodiny: nepřetržitě

950 165 278 (Státní sociální podpora)

Po – Pá: 7,30 – 15,30

950 165 276 (hmotná nouze)
950 165 274 (příspěvek na péči, dávky pro OZP)

Poté na lince 158

KONTAKTY PRO PŘÍPAD ŘEŠENÍ HAVÁRIÍ RŮZNÉHO DRUHU
pády stromů, poškozené
komunikace, chodníky
a dopravní značení
Poškozené veřejné
osvětlení

Správa
města
Soběslavi

775 736 788

novotny@smsob.cz

775 742 768

poruchy
elektřiny

E-ON

800 225 577

poruchy a
úniky plynu

E-ON

1239

V případě nedostupnosti výše uvedených kontaktů volejte pana V. Faladu
na tel. 602 316 697, 381 477 210

poruchy vodovodů
a kanalizace

Tábor

800 120 112

Soběslav

606 913 128

ČEVAK

zraněná domácí zvířata,
pokousání psem

Veterinární
ambulance

381 521 085
732 248 268
602 459 550

Policie ČR

158

Záchranná služba

155

Záchranný hasičský sbor ČR

150

Evropské číslo tísňového
volání

112

Výzva pro pořadatele akcí v Soběslavi a okolí
I v tomto roce budeme vydávat
tištěný kalendář akcí pro sezonu
květen – září 2020, který bude
zdarma k dostání na mnoha
místech v Soběslavi a okolí.
Prosíme pořadatele, kteří chtějí zveřejnit své kulturní, společenské či sportovní akce,
o jejich zaslání na email:
infocentrum@musobeslav.cz
v následujícím formátu:

- název akce
- krátký popis akce (kde se
akce koná, začátek akce, konec, pro koho je akce určena
atd.)
- webové stránky nebo
Facebook
- kontakt: tel. nebo email
Termín pro zaslání akcí
je do 15. března 2020.

Jestliže akci teprve plánujete
a nevíte si rady s termínem, aby
se nekryl s jinou velkou akcí
v Soběslavi, můžete se obrátit
na naše infocentrum a my Vám
výběrem termínu rádi pomůžeme a zároveň poskytneme přehled už stanovených termínů
ostatních akcí.
-pim-

únor 2020

18

MŠ DUHA
Sotva jsme se přivítali v novém roce, už se
zase rozběhl kolotoč
každodenních aktivit
a doplňkových činností. Předškoláci se pilně připravují na pomalu, ale
jistě se blížící zápisy do základních
škol. Děti z červené a žluté třídy hned
začátkem ledna naskočily do kur-

zu Děti do bruslí. Žluťásci už jsou
zkušení bruslaři, ale pro většinu dětí
z červené třídy je bruslení novou zkušeností. Na ledě se naučí nejen základům bruslení, ale třeba také překonat
svůj strach a pochybnosti z něčeho
nového a neznámého.
MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Legenda o Třech králích, kteří putovali za
narozeným Ježíškem do Betléma je všeobecně známa. Naše děti se s ní seznámily
hned po vánočních prázdninách a to 6. ledna. Tímto svátkem bylo završeno vánoční
období u nás v mateřské škole. Děti si vyrobily z papíru papírové koruny a tříkrálový průvod mohl začít. Poklonili jsme se
ve všech třídách (naši předškoláci ze třídy
Sluníčkové a Měsíčkové) a přinesli vzácné
dary – zlato, kadidlo a myrhu. Putování
Kašpara, Melichara a Baltazara završil
zpěv písně "My Tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám…" A na dveře
jsme s dětmi napsali K+M+B a popřáli
šťastný nový rok.
Vedení mateřské školy vyhlásilo na měsíc
leden pro rodiče a děti Přehlídku dětského tvoření na téma Naše město Soběslav.
Děti mohou tvořit z jakýchkoliv materiálů,
kreslit, vyrábět z čehokoliv. Například
co se dětem v Soběslavi líbí, kde si rády

hrají, ale i dětská přání. Fantazii se meze
nekladou. Vystavená dílka budou vystavena ve spojovací chodbě MŠ.
Vrátíme se zpět do předvánočního období.
Chtěli bychom poděkovat paní profesorce
Radce Duškové, která nás opět pozvala na vánoční koncert studentů gymnazia
20. prosince 2019 v evangelickém koste-

le. Obrovský hudební zážitek pro naše nejmenší. Další poděkování patří Soběslavskému žesťovému kvartetu pod vedením
pana Ladislava Blehy. Známé vánoční
koledy jsme si s nimi zazpívali a zároveň
se děti seznámily s hudebními nástroji jako
je trubka, tuba a pozoun.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ E. BENEŠE
Děti do bruslí
Bruslíš, bruslím, bruslíme.
Prvňáčci se tímto motem řídili
během listopadu každý pátek a
v prosinci 5. 12. si dobruslili
pro diplom. Někteří se kurzu
„Děti do bruslí“ zúčastnili už
poněkolikáté a tím zdokonalili
své dovednosti. Někteří možná
stáli na bruslích poprvé, ale
i oni ze sebe vydali všechno
a chodili na led s nadšením a
snahou se něco naučit. Někdy
to nebylo lehké a někomu na
těle určitě přibylo pár modřin,
ale i tak to stálo za to. Instruk-

toři byli na děti milí, povzbuzovali je, na ledě vždy vládl
správný sportovní duch. Bylo
by hezké, kdyby děti mohly
své dovednosti zúročit i během
zimních měsíců a to přímo na
zamrzlých rybnících. Teď už
jim můžeme jenom přát, aby
se umoudřilo počasí a nastala
pravá „Ladovská zima“. Tímto
bychom také chtěli poděkovat
všem, kteří vždy s ochotou
přišli a pomohli prvňáčkům
s obouváním a oblékáním na
led.  
Třídní učitelky Martina Švejdová a Eliška Zimová

Šesťáci vyrazili za kulturou
V předvánočním čase vyrazila třída 6. C a 6. D do Prahy. V dopoledních hodinách jsme zhlédli na Nové scéně miniopery od
pana Zděňka Svěráka a pana Jaroslava Uhlíře, které byly na motivy známých pohádek: Šípková Růženka, O dvanácti měsíčkách,
Budulínek a Karkulka.
Po představení nás čekal oběd a procházka po několika pražských památkách. Počasí bylo vysloveně vánoční – mrzlo a sněžilo. Navštívili jsme Karlův most a viděli jsme historické budovy
v okolí Národní třídy.
Odpoledne byla v plánu prohlídka Národního divadla, která byla
překrásná. Viděli jsme základní kameny, starší i mladší model divadla, lustr, oponu, pohled z nejvyššího místa na jeviště a dokonce jsme viděli natáčení vánoční reklamy. Obdivovali jsme malby,
sochy, pohled na Prahu ze střechy divadla a mnoho, mnoho dalšího. Všichni jsme to ve zdraví přežili a těšíme se na další kulturní
zážitek.  					
Adéla Hofmanová
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Čtenářský klub a betlémy
Čtenářský klub 2. B a 2. C, poslední v roce 2019, se nesl v duchu Vánoc. Žáci navštívili
výstavu betlémů, která je v Hlásce. Zastoupení betlémů je od žáků MŠ až SŠ a učilišť.
Všechny betlémy vyjadřují stejnou událost, ale provedení se lišilo, takže každý betlém
byl jedinečný.
Žáci u každého betlému společně pohovořili o narození Ježíška a dozvěděli se další
informace. Tak i v průběhu čtenářského klubu na nás dýchla krásná vánoční atmosféra.
žáci 2. B a 2. C a p. učitelka Alena Říhová a Miluše Králová

ZŠ KOMENSKÉHO
Adventní Vídeň
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 uspořádala naše
škola zájezd do Vídně. Krásy Vídně vyrazili poznávat žáci z 5. – 9. ročníků a tři
dospělí.
Vídeň nás přivítala mrazivým dopolednem. Naše prohlídka začala ve společnosti
milého průvodce na náměstí Marie Terezie,
kde se nachází vánoční vesnička umístěná
mezi světoznámými muzei. Poté jsme došli
k Hofburgu, ve kterém přes 600 let sídlila
vládnoucí habsburská dynastie. Zde jsme

navštívili i císařskou klenotnici, kde jsou
mimo jiné k vidění korunovační klenoty.
Naše kroky směřovaly na Štěpánské náměstí s chrámem sv. Štěpána – nejvýznamnější gotickou stavbou Rakouska. Zde jsme
si mohli prohlédnout interiéry, popř. ochutnat v nedaleké cukrárně vyhlášený Sachrův
dort.
Další zastávka byla v podzemní hrobce
Habsburků, jež je umístěna v kryptě Kapucínského kostela. Největší a nejnavštěvovanější adventní trhy nás očekávaly na
Radničním náměstí s množstvím stánků,

s osvětleným radničním parkem s bruslařskou dráhou, ruským kolem a vánočním
stromem se svítícími srdci a poletujícím
sněhem – to vše dotvářelo tu pravou nezapomenutelnou atmosféru vídeňského
adventu.
Všichni jsme si výlet užili! Děkuji kolegyni Věře Ježkové za přípravu výletu a dětem, že svým bezproblémovým chováním
a dobrou náladou přispěly ke zdárnému
průběhu celé akce.
Romana Bláhová

DDM

I MY

V pondělí 3. února pořádáme prázdninový výlet do
JAMP ARÉNY v Táboře.
Sraz účastníků je v 8.00 hodin na nádraží ČD
v Soběslavi, návrat v 11.55 hodin. Cena: (doprava
+ vstupné) 300 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM
280 Kč. Zájemci se musí přihlásit předem v DDM, nejpozději do
31. 1. 2020.
S sebou svačinu, pití a protiskluzové ponožky - jsou podmínkou.
V neděli 23. února zveme děti i rodiče na tradiční Dětský karneval
s diskotékou Pepy Lidrala, soutěžemi a vyhodnocením karnevalových masek.
Začátek v 15.00 hodin. Vstupné pro dospělé 30 Kč, děti 20 Kč, pro
členy zájmových kroužků DDM 10 Kč.
Jaroslava Kohoutová

Přijďte si pohrát. Hračkofest rozbalí stovky her pro děti
i dospěláky.
Pojďte, pane, budeme si hrát. A Vy taky paní! I vy děti, jen
přistupte blíže! I MY budeme rádi, když za námi dorazíte do
soběslavského kulturáku 23. února od desíti do desíti užít si
Hračkofest.
Někdo by měl všech těch her a hraček, které vozíme dětem
na konzultace, plné zuby. My to tak nemáme. Naopak nám
blesklo hlavou, že takových nás v Soběslavi bude víc. A že
bychom si mohli pohrát všichni spolu.
Takže ať jste velcí nebo malí, jedno jestli vás baví spíš Člověče, Krycí jména nebo nějaká jiná žůžo hra, přijďte si to užít
s námi.
Pavel Fukar, I MY
www.imypomahame.cz
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Vino et verbum v Zrnku

SOKOL
IX. Silvestrovský pochod
soběslavských sokolek 2019
Členky našeho sokola přijaly
silvestrovský pochod
s nadšením. Sraz byl ve 14 hod. u pavilonku v parku
Zadražilka. Sešlo se nás celkem 15, nesněžilo ani nepršelo
a občas vykouklo i sluníčko. Vzaly jsme s sebou dobrou
náladu a fotoaparát. U busty Otakara Odstrčila jsme požádaly jednoho kolemjdoucího pána, aby nás vyfotografoval.
Ochotně a s úsměvem nás vyfotil. Hladina Nového rybníka
osvětlena prosincovým sluncem se krásně leskla. Labutě si
nás zvědavě prohlížely a nám připadalo, že už jsme známé kamarádky.
Tyto labutě nám předváděly chůzi po tenkém ledu, jako by nám chtěly říci,
tohle my umíme a vy ne. Před lesíkem Libouš jsme stočily naše kroky cestičkou vpravo, která nás dovedla až k Muchomůrce. Tam jsme požádaly zase jiného pána, jestli by nás vyfotil, velmi ochotně tak učinil. Do Nového roku 2020
jsme si popřály všechno dobré, hlavně pevné zdraví a spokojeně jsme se rozešly
do svých domovů. U muchomůrky je přesně to kouzelné magické místo, kde
se v dnešním uspěchaném světě musíme zastavit a pokochat se pohledem na
naše město. Nemohu nezmínit krásně vyzdobené náměstí svítícími andělíčky
a další vkusně nainstalovanou vánoční výzdobu, kterou tam včetně nás obdivovalo mnoho dalších lidí.                                              
Za T. J. Sokol Soběslav Helena Hovorková

Po třech ročnících autorských čtení a setkání s literaturou na terase knihovny nabídne Soběslávka
ve spolupráci s kavárnou Zrnko i zimní literární
podvečery. Pro zimní běh se budeme zaměřovat
spíše na poezii a tento seriál čtení ponese název
Zrnko poezie.
Na první setkání se můžete těšit už na Valentýna, tedy 14. 2. 2020. Od 18 hodin se vydáme
s přední českou japanoložkou a překladatelkou
z japonštiny Zdenkou Švarcovou na cestu do Země
vycházejícího slunce. Díky jejím překladům máme
možnost seznámit se i prostřednictvím českého jazyka s poetickým mistrovstvím takových básnických velikánů, jakými byli mistři Kobajaši Issa,
Šótecu či Saigjó, básnířka Ono no Komači nebo
Izumi Šikibu. Ne nadarmo obdržela paní Švarcová za své zásluhy při výuce japonštiny, propagaci
japonské kultury a přispění k rozvoji přátelských
vztahů mezi Japonskem a Českou republikou
v roce 2010 vyznamenání Řád vycházejícího slunce, zlaté paprsky s nákrční stuhou. A jaký je vztah
Zdenky Švarcové k poezii? V jednom z rozhovorů
uvedla: “Poezie je moje láska. V češtině, japonštině i angličtině. Na její překlad nemám žádný
návod. Jak víte, staří Japonci věřili na duši slova
(kotodama). Básníci, ať už věří, nebo ne, ji hledají
a vzývají. A překladatelé poezie s nimi.”
Pokud vám učaroval svět japonské literatury, krása poezie nebo hry nó a chcete se dozvědět něco
víc, jste zváni na první letošní Zrnko poezie
v Kavárně Zrnko s podtitulem “Do slov má láska
odívá se”.
Zdeněk Kozlíček za Soběslávku, z.s.

Poděkování
Rádi bychom vyjádřili naše poděkování
všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na přípravě a organizaci adventních
koncertů 2019 pro naši dceru Kristýnku.
Velké díky patří především paní Mgr. Ireně
Molíkové, všem členům Anonym Voice, učitelům a žákům ZUŠ Soběslav a pěveckému sboru Melodico. A samozřejmě upřímně děkujeme všem občanům, příbuzným, přátelům
a známým, kteří jakýkoliv koncert navštívili
a finančně podpořili. Výtěžek bude použit
na rehabilitační pobyty a pomůcky.
Děkujeme, že jste pomohli Kristýnce udělat
další krok na její obtížné cestě životem.
Milan a Petra Vaňkovi, rodiče Kristýnky
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Novoroční příspěvek poslouží Rodičovskému centru Sobík k rozšíření programu
V úterý 7. 1. předal místostarosta města Pavel Lintner novoroční příspěvek do rukou Ivy Čejkové z Rodičovského centra
Sobík. Příspěvek poslouží ke koupi nových pomůcek, které
umožní rozšířit program centra.
V rámci dobrovolného příspěvku za teplé nápoje, kterými se mohli
návštěvníci občerstvit ve středu 1. ledna na náměstí Republiky
před a během městem pořádaného novoročního ohňostroje, byla
vybrána štědrá částka, kterou starosta města Jindřich Bláha navýšil na symbolickou částku 22 222 Kč. Příspěvek v úterý dopoledne
předal místostarosta města Pavel Lintner do rukou Ivy Čejkové
z RC Sobík. Rodičovské centrum bude moci rozšířit svůj program
tím, že za získané peníze zakoupí speciální pomůcky na zdravotní
cvičení pro děti a maminky, mezi nimi také jogabloky, rollery aj.

čovské centrum. Moc si toho vážíme. Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří se na vybrané částce podíleli. Celková suma nás
opravdu moc mile překvapila. Nyní cítíme ještě větší závazek, aby
RC Sobík bylo ku prospěchu všem lidem ze Soběslavi a blízkého
okolí.“
-min-

„Tímto cvičením bychom rádi preventivně působili na bolesti zad
maminek a vadného držení těla u dětí. Zbylé finance využijeme
na běžné náklady spojené s naší činností,“ vysvětlila svůj záměr
I. Čejková. Dále poděkovala přispěvatelům a městu Soběslav:
„Velké poděkování patří vedení města za zorganizování této akce
a především za to, že letos tuto sbírku uspořádali na naše rodi-

RC SOBÍK
Milé maminky, díky novoročnímu příspěvku opět rozšiřujeme naši nabídku programu. A
protože počet maminek, které
naše centrum začalo navštěvovat, stále přibývá, tak stále
platí, že hledáme aktivní a kreativní maminky (tatínky, studenty, …) na posílení našeho
týmu. Nebojte se na nás obrátit
pro podrobnější informace.

ho zařídit bez vašeho děťátka,
je možnost až tříhodinového
dohledu pro děti od jednoho
roku. Během ledna probíhal
v herničce předběžný zápis na
kurzy pohybových hrátek. Rozdělení do skupin tedy ještě stále
probíhá, ale určitě se aktuální
rozpis včas dozvíte na našich
facebookových a webových
stránkách.

Jelikož nabídku upravujeme
vždy s novým pololetím dle
aktuální poptávky, tak i v únoru dochází k několika změnám
v pravidelném programu. Jako
novinku zde naleznete zdravotní cvičení pro maminky, se
zaměřením na HSS (hluboký
systém stabilizační).

Pravidelný program platný
od 10. února 2020

Dále je zde možnost v úterý
využít v rámci volné herny naší
profesionální chůvy. V případě,
že si potřebujete něco důležité-

Jelikož bude od února zrušena
pravidelná sobotní herna, pokusíme se vám ji vynahradit
jednou za měsíc speciální sobotní volnou hernou doplněnou
různým programem. První sobotní speciální herna bude tedy
v únoru a to s tématem „SWAP
hernička“ Kdo nezná tento termín, tak se jedná o výměnu
nepotřebných věcí za potřebné.

PROGRAM:
Pondělí 9.00 – 9.45
10.15 – 11.00
15.30 – 16.30
17.00 – 18.00

Pohybové hrátky I. (Iva)
Pohybové hrátky IV. (Iva)
Zdravotní cvičení pro maminky (Iva)
Těhotenské cvičení (Iva)

Úterý

Cvičení s kočárky (Iva)
Volná herna s chůvou (Eva)
Sobíkovy hrátky (Pavla)

9.00 –10.00
8.00 – 12.00
15.00 – 16.00

Středa 8.30 – 17.30

Volná herna (Eva)

Čtvrtek 9.00 – 9.45
10.15 – 11.00
16.15 – 17.15

Pohybové hrátky II. (Iva)
Pohybové hrátky III. (Iva)
Kondiční cvičení pro maminky (Iva)

Pátek

Volná herna (Eva)

8.30 – 13.00

Proto si můžete dopředu udělat jarní úklid a připravit věci,
které už nevyužijete - oblečení,
bižuterii či doplňky a vyměnit
je za jiné. Podmínkou této akce
je, že věci musí být v pořádku
a čisté. Chceme tak podpořit
recyklaci věcí a snížit zbytečné nákupy.  Termín bude ještě
upřesněn.
Pokud si chcete věci místo výměny raději prodat, tak pro Vás
chystáme další Jarní burzu,
která se bude konat v sobotu
21. března od 9 do 12 hodin
v KDMS. Opět se zaměřením
na dětské oblečení, sportovní

vybavení, těhotenské oblečení
a potřeby pro kojence. Místa
na prodej je nutné si zarezervovat v naší herničce nebo na tel.
725 884 824. Místo na prodej
stojí 50 Kč.
Během pololetních prázdnin
a jarních prázdnin, tedy od
31. ledna do 7. února, se v naší
herničce konají další příměstské tábory, proto v těchto dnech
nebude probíhat pravidelný
program. Děkujeme předem za
pochopení.
Za kolektiv RC Sobík
Iva Čejková
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Na boj se závislos� na alkoholu nezůstaňte sami
V Soběslavi již déle jak 15 let existuje vedle řady spolků a sdružení také
společenství Anonymních alkoholiků, kteří spolu sdílí své zkušenosti
a naději, že společně dovedou vyřešit svůj společenský problém a pomoci s ním i ostatním. Společenství původně vzniklo v USA a odtud
se rozšířilo do zahraničních států včetně České republiky. V České
republice v současnosti existuje na 80 skupin. O té soběslavské nám
bližší informace poskytl jeho stálý člen Bohuslav.
Jak dlouho se již Anonymní alkoholici v Soběslavi schází?
Soběslav je 17. místo v ČR, kde vznikla společenství AA, bylo to téměř
před 15 lety. Dříve jsme jezdívali do Tábora a jiných měst. Pak jsme došli
k názoru, že by bylo vhodné založit skupinu i zde a našli jsme azyl v kulturním domě. Jak se zvětšoval počet akcí, byli jsme omezováni prostorem,
tak jsme přešli na faru Českobratrské církve evangelické. Rád bych řekl,
že nesouvisíme s žádnou církví ani sektou, nikoho nepodporujeme a nekomentujeme ani politiku. Jsme zde pouze pro pomoc ostatním alkoholikům.
Dochází do skupiny lidé, kteří se aktuálně se závislostí potýkají, nebo
i lidé, kteří již svůj problém vyřešili, aby sdělili své zkušenosti novým
příchozím?
Do skupiny docházíme ze zkušenosti tisíců a tisíců alkoholiků dále my, kdo
jsme dosáhli střízlivosti, protože nám to pomáhá střízlivost udržovat. Řada
alkoholiků potvrdí, že když přestali chodit, závislost opět začala vystrkovat
růžky a snažila se přesvědčit mysl o tom, že se unáhlili a že to nebylo tak
hrozné. Člověk nemá motivaci a sílu tomu nutkání odolávat a je dále zpracováván závislostí. Pokud nechodí, v různých mezních situacích myslí na
to, že kdyby se napil, bylo by mu lépe. Nakonec ve většině případů podlehne. Začíná tam, kde přestal a nemusí se již vrátit nazpět. I já osobně dělám
vše pro to, aby k recidivě nedošlo. Pomáhám si tím, že navštěvuji meetingy,
za kterými jezdím i do Prahy a jiných českých měst. Navštívil jsem světové
sjezdy v Torontu a Atlantě, kde se sešlo 50 000 lidí. Dále přichází lidé, kteří
hledající pomoc, ti se ale často bojí přijít.
Můžete právě těmto lidem sdělit, jakým způsobem tato skupina lidem
pomáhá a co od ní mohou očekávat?
Anonymní alkoholici několik let po svém vzniku (v r. 1935 v USA) sestavili
program, ve kterém je uvedeno 12 kroků, které jsou doporučeny jako program uzdravení. Rozhodující je první krok, kterým je přiznání si své bezmocnosti nad alkoholem. To je rozhodující pro to, aby se závislí dokázali se
závislostí vypořádat a přijali ji jako nemoc, proti které jsou sami bezmocní.
Tento program ale není o tom, že alkoholik někoho uzdraví. Je o tom, že
členové skupiny ukážou druhému cestu a dají mu naději. Jak já, tak nově
příchozí si řekneme svůj příběh a navzájem si pomůžeme. Příběh nováčka
pomůže i dlouhodobým členům skupiny, protože jim připomene to peklo,
na které již zapomněli. Nováček ale nemusí v začátcích nic říkat. Stačí přijít
s otevřenou myslí a vědomím, že hledá pomoc. Nutná není ani víra v Boha.
Každý si ji může nahradit tím, k čemu má vztah - někdo energií, někdo vesmírem, někdo skupinou. Je důležitá, protože se jedná o víru, že mu pomůže
nějaká vyšší síla v době, kdy on sám si uvědomí, že sílu na boj se závislostí
nemá. Největší pomoc ale představuje sdílení s jiným alkoholikem, který
má se závislostí zkušenost, a proto mu nejlépe porozumí. Anonymní alkoholici nejsou pro všechny, jsou opravdu pouze pro ty, kteří chtějí a přijdou
s otevřenou myslí, jak jsem již zmínil.
Kdyby se na Vás obrátila nějaká osoba závislá na alkoholu se svými
problémy, co byste jí poradil?
V první řadě bych jí doporučil, aby na boj se závislostí nezůstala sama.
Co považujete za indikátory toho, že by se měl člověk na Anonymní
alkoholiky obrátit?
Anonymní alkoholici říkají: „Pokud někdo pije a nechce přestat, pak je to
jeho problém. Pokud někdo pije, chce přestat a má s tím problém, pak je to
věc AA“. Někdo pije přes míru a ví to, ale nechce přestat. S tím ani naše
skupina nic nezmůže. Pokud ale člověk pije a ví, že už je to špatné, když se
ráno rozhodne, že dnes nepůjde do hospody, ale odpoledne to poruší a chce
vyhledat pomoc, pak mu můžeme tuto pomoc nabídnout. Časem zjistí, že se
bez alkoholu cítí mnohem lépe.
-min-

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

Dne 3. 12. v obci Soběslav bylo hlídkou zastaveno vozidlo, následnou lustrací bylo zjištěno, že
podezřelý není držitelem žádného platného řidičského oprávnění a navíc řídil motorové vozidlo
pod vlivem drog. Výzvu k provedení lékařského
vyšetření a odběru biologického materiálu bezdůvodně odmítl. U správního orgánu mu nyní
hrozí pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz
řízení motorových vozidel na 1 až 2 roky.

•

Dne 6. 12. při hlídkové činnosti kontrolovaly
orgány OO PČR Soběslav osobu, u které vylo
následnou lustrací zjištěno, že po ní bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Uvedená osoba byla zatčena a následně eskortována k Okresnímu soudu
v Táboře.

•

V obci Skalice se v době od 8. 12. do 9. 12. pokusil pachatel během návštěvy v domě odcizit
značkovou obuv a oblečení v hodnotě 29 500 Kč,
které si připravil do přepravního vaku. Dále ve
dnech 9. 12. až 10. 12. bez užití násilí neoprávněně vnikl do domu, kde odcizil finanční hotovost
ve výši 100 000 Kč, prsteny, náramky a přívěsky
ze žlutého kovu, dámské oblečení, větší množství bylinných polštářů a další hodnotné věci vše
v celkové výši 476 400 Kč. V případě dopadení hrozí neznámému pachateli nebo pachatelům
za přečin krádeže trest odnětí svobody v délce
až 5 let.

•

Dne 17. 12. vnikl neznámý pachatel bez užití násilí do volně přístupného domu v obci Debrník,
kde z bytové jednotky odcizil finanční hotovost
ve výši 30 000 Kč. Jedná se o přečin krádeže, kdy
pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.
Za OO PČR Soběslav,
nstržm. Jana Štecová
SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

2. 2. 2020

od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů a
chovatelských potřeb.
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OKOLNÍ OBCE ZVOU NA KULTURNÍ AKCE
ZA KULTUROU DO VESELÍ N. L.
•

Středa 12. února 		

SKALICE ZVE NA
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
A JINÉ AKCE

19 h

NA KUS ŘEČI S JIŘINOU BOHDALOVOU
Do křesla pro hosta usedne dáma, která přináší
radost již po generace, herečka Jiřina Bohdalová.
Velký sál KD od 19 hodin.
•

Sobota 15. února
MASOPUST VE VESELÍ
14:30 h
Přijďte nás podpořit, společně se tak pokusíme
obnovit masopustní průvod a zábavu. Masopustní
průvod vyjde v 15 hodin od kulturního domu.

•

Sobota 15. února 		

20 h

MANIAC, NÁHODNÝ VÝBĚR A ŠTĚPÁN
SOUKUP
Masopustní hudební večer, koncert tří mladých
kapel. Velký sál KD.

•

Čtvrtek 27 února 		
18 h
LISTOVÁNÍ – JAK SE STÁT DIKTÁTOREM – Mikal Hem
Kniha novináře Mikala Hema skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem.
Víceúčelový sál KD.
Michaela Jindová (redakčně kráceno)

Dne 22. 2. se koná již tradiční
masopustní průvod ve Skalici
a okolí. Vy všichni, kdo máte rádi
legraci, maškarní mumraj a masopustní pochoutky, navšivte již
48. ročník. Trasa průvodu Rybova
Lhota 9:30, Radimov 10:30, Hlavatce 11:45, Želeč 13:00, Třebiště
14:15 a Skalice 15:30. Pořadatelé srdečně zvou heslem: Tradici chceme
zachovat, ne ji pochovat!!! Večer od
20 h pokračuje zábava maškarním
bálem v hospodě U Rumcajse.
SDH Skalice srdečně zve na
hasičský ples, který se koná 7. 3.
v KD U Rumcajse ve Skalici.
K tanci a poslechu hraje skupina
Klasic. Tradičně bude připravena
bohatá tombola.

20. ročník Off-road
fichtel day
Již dvacátý ročník Off-road fichtel day pořádal AMK Soběslav 11. 1. 2020 ve spolupráci s VCC Soběslav.
Tak jako každý rok bylo sázkou do loterie
počasí. Že se pojede na blátě, bylo jasné už
týden před závodem, takže očekávané zimní podmínky nás opět minuly.
Na startovní listině se objevilo 90 jmen závodníků ze všech koutů republiky. 63 jezdců obsadilo třídu klasik a 27 borců bylo
zařazeno do kategorie Sport. Pro jubilejní
ročník byla připravena pro závodníky změna v podobě obráceného směru jízdy oproti minulým ročníkům. 63 klasiků opustilo
startovní rošt ve stylu startu Le Mans. Kla-

sici se s poměrně těžkým terénem závodní
plochy popasovali na jedničku a po hodině byl v cílové rovince odmávnut na prvním místě Tomáš Novotný z Košic (Motor
Sport Chýnov). V pořadí druhý protnul
cílovku Dominik Chmel z Lišova (Walter
Team Lišov) a třetí místo urval Jan Chymčák z Dolan.
Následovala rychlá úprava na trati a netrpělivě se očekával start kategorie Sport.

SDH DEBRNÍK Vás srdečně zve na
Hasičský bál 2020
15. 2. 2020 od 20:00
Statek u Drsů
K poslechu zahrají BOŽEJÁCI, malý sál
– Diskotéka. Vstupné 250 Kč v ceně je
zahrnut zabijačkový raut!

Dětský karneval
neděle 23. 2. 2020 od 14:00
v Hostinci Debrník
Programem Vás provedou dva klauni.
Můžete se těšit na spoustu her a zábavy.
vstup dobrovolný

Maškarní masopustní
průvod v obci Klenovice
Průvod vyjde 22. 2. 2020 v 10 h
od restaurace Klenovice a projde
po obci za doprovodu muzikantů
a alegorických vozů.

27 borců úprkem vyrazilo ke svým strojům
a zanedlouho celé startovní pole pohltila
trať. Sporťáci si už hodně rozježděnou trať
užívali naplno a sváděli tuhé boje až do posledních chvilek závodu. Diváci si určitě
užili jednu hodinu velmi zajímavé podívané. V kategorii Sport si vítězný průjezd
cílovkou vychutnal Filip Jakvid (TVVR
team Brtnička), jako druhý proťal cílovou
čáru Robert Pražan z Malšic a třetí místo
na stupních vítězů doplnil František Kratochvíl z Oblekovic.
Pro 20. ročník byly připraveny pro vítězné závodníky nádherné keramické poháry
a pro zbytek borců upomínkové placky se
symbolem závodu.
Tradičně nechybělo vyhlášení nejmladšího
a nejstaršího účastníka. Titul nejstaršího
závodníka (66 let) si odnesl Miroslav Hošna. Každoroční prasečina roku našla též
svého majitele. Jako každý rok se jezdci
a jejich týmy předvedli v tom nejlepším
světle a ukázali divákům maximum. Fichtlům a jejich jezdcům zdar!
Kompletní výsledky najdete na www.fichtl.karvanky.cz
Děkujeme
sponzorům,
pořadatelům
a všem co se na úspěšném průběhu této akce
jakkoliv podíleli a už teď se těšíme se na
21. ročník!
Za AMK Soběslav Petr Sluka

únor 2020

24

33. Silvestrovský běh
ulicemi města Soběslavi
Pro 33. ročník tradičního nočního závodu
připravili pořadatelé běžcům překvapení. Po
32 letech přesunuli těžiště tohoto sportovního podniku od sochy M. J. Husa doprostřed
zrekonstruovaného náměstí. Dominantní cílová brána Intersport se tak rozkročila přes
jižní část okruhu vedle dočasného stanového
městečka s prostory pro prezenci závodníků,
šatnu, ozvučení, promítání a občerstvení po
celou dobu konání závodu tj. 21:00 - 01:30
hod. (několik druhů čaje, punč, čaj s griotkou,
štrůdl, bábovka, perník, párky, polévka, vegetariánské toasty s tofu). Kromě tohoto servisu
dostali závodníci luxusní prostor pro rozcvičení
a vyklusávání bez nutnosti přebíhat vozovku
(to museli pouze v době potřeby použití WC
v hospůdce V Růžku). Větší prostory nabídly
i plochu pro několik vystoupení místních roztleskávaček z DDM v Soběslavi pod vedením
Milušky Moravcové a šermířské skupiny
„Jezerničtí páni“. Po celou dobu registrace,
závodu a vyhodnocení kategorií dětí navíc bavil
všechny přítomné kouzelník Pet.
Program pro mladé závodníky, rodiče i nezainteresované diváky začal ve 21:00 hod. K prezenci dorazilo celkem 31 dětí, jež se pak utkaly
na okruhu náměstí o originální medaile, diplomy a věcné ceny od sponzorů závodu. V kategorii do 10 let (450 m) byl nejrychlejší Antonín
Stibor ze Soběslavi (01:32) před Přemyslem El
Karibem z Prahy (01:38) a Karlem Ellederem
z Veselí nad Lužnicí (01:42). Ze starších dětí
11 – 14 let (900 m) doběhl jako první Richard

El Karib (02:54) před Danielem Štěpánkem
ze Soběslavi (03:03) a Jakubem Dohnalem
z Tábora (03:04). Nejmladší účastnicí byla Isabellka Dobiášová ve věku 2 let a 10 měsíců.
Kromě borců na stupních vítězů dostali svou
medaili a sladkou odměnu všichni účastníci
běhů v dětských kategoriích. Pořadatelé se
s nimi rozloučili ohňostrojem ve 22:40 hod.,
který kvůli dětem přesunuli z obvyklého času
v 01:30 hod.
Po odchodu dětí „do hajan“ zaplnilo po 23:00
hod. náměstí 122 účastníků hlavního závodu
se svými doprovody a fanoušky. Po registraci, případném občerstvení a šermířské show
„Jezernických pánů“ se všichni vydali na start
u brány podniku Motor Jikov v Zátkově ulici.
Tam pořadatelé oproti předchozím ročníkům
přesunuli startovní bránu Decathlon. Startovní
výstřel zazněl přesně v 00:00 hod. na Silvestra
a prvnímu borci bouřlivě tleskalo soběslavské
náměstí o 6 min. a 39 sekund později. Absolutním vítězem se stal Patrik Bouška z Chyšek (06:39), kterého na stupně vítězů kategorie
muži do 25 let doprovodili David Politzek ze
Srubce (06:49) a Jakub Hes z Chýnova (06:53).
Ve starší kategorii mužů 26 – 45 let zvítězil Jaromír Habara z Veselí nad Lužnicí (06:52) před
Pavlem Kopáčkem z Bežerovic (06:56) a Janem Kaprálem z Klenovic (07:14), který mezi
muži zachraňoval medailovou pozici pro domácí. Nejstarší muži nad 46 let si rozdělili medaile
v pořadí Jiří Hergesell z Vračkovic (07:31), Jan
Habara z Veselí nad Lužnicí (08:07) a rovněž
veselský Radek Hruška (08:29).
Mezi ženami běžely nejrychleji vítězky dvou
různých věkových kategorií ve shodném čase
08:41 min. Cenné kovy si tak rozdělily ženy

do 25 let v pořadí Lucie Píchová z Prahy
(08:41), Kateřina Nováková z JCC Musher
Clubu (08:48) a Anežka Pecháčková z Debrníku (09:33). Ženy v kategorii 26 – 45 let pak
doběhly v pořadí Renata Kotápišová z Prahy
(08:41), Eva Oupicová z Tábora (09:29)
a Monika Píchová z Prahy (09:43). V kategorii žen nad 46 let se o vítězství utkaly pouze
2 účastnice, z nichž rychlejší byla Jitka
Pecková z Tábora (09:25) před Dominikou
Pincovou ze Soběslavi (11:04).
Bohatě obsazená byla letos i kategorie družstev
(10 týmů), v níž pořadatelé hodnotí spíše umělecký dojem. Zaujala především „Stonožka“
spolu s „Vílami mámení“ a „Noemovou archou“.
A úžasní byli „Soběslavští andělé“ s prvním
handicapovaným účastníkem v historii tohoto
závodu Michalem Holcem, který celou trasu
absolvoval na invalidním vozíku. Respekt!
33. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi pořádal SK Viktoria
Tábor spolu s Veteran Car Club Soběslav
a dobrovolnými nadšenci s podporou Města
Soběslav. Hlavní závod měřil 2019 metrů
a běžel se na suché trati v bezvětří při teplotě
+1°C. Celkem se ho zúčastnilo 153 běžců
a jeden pes.
Pořadatelé děkují všem běžcům, divákům
a sponzorům, bez nichž by se závod neuskutečnil v podobě skvělého podniku s báječnou
atmosférou, kterou tradičně všichni oceňují.
Doprovodný program a občerstvení využila
rovněž početná skupina diváků.
Všem děkujeme za účast a spolupráci a těšíme
se za rok na ročník s pořadovým číslem 34.
Za organizátory Lenka a Petr Čápovi

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS

program sportovišť TJ Spartak na:
spartaksobeslav.isportsystem.cz
2. 2. NE
3. 2. PO
4. 2. ÚT
5. 2. ST
6. 2. ČT
7. 2. PÁ
23. 2. NE
Vstupné 40 Kč.

HOKEJ
MISTROVSKÁ
UTKÁNÍ :
8. 2.
9. 2.
15. 2.
22. 2.
23. 2.
23. 2.

SO
NE
SO
SO
NE
NE

14,00
17,00
10,00
10,00
9,30
17,00

ZS TJ SPARTAK
SOBĚSLAV

ÚNOR 2020

TJ SPARTAK 3TŘ.
TJ SPARTAK MUŽI
TJ SPARTAK JUNIOŘI
TJ SPARTAK 4+5TŘ.
TJ SPARTAK DOROST
TJ SPARTAK MUŽI

Č. KRUMLOV,MOTOR ČB
HC STRAKONICE
HC TÁBOR
LVI Č.BUDĚJOVICE
HC PELHŘIMOV
HC PELHŘIMOV

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
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RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Přijímáme objednávky
na vykrmená kuřata.
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

Obec Borkovice zveřejňuje
tímto v souladu se zákonem
o obcích a předpisech
souvisejících
Záměr obce
PRONÁJEM OBECNÍ
HOSPODY OD 1. 6. 2020
Č.p. 35
Informace možno získat u starosty
obce, tel. 381 580 028, zájemci se
mohou hlásit písemně na obecním
úřadě Borkovice do 30. 4. 2020.
Obecní úřad Borkovice

Automotoklub Soběslav dlouhodobě
pronajme Autokemp Karvánky
V areálu kempu je hlavní budova s recepcí, restaurací, kuchyňkou pro ubytované hosty, společenskou místností a WC. Dále jsou v areálu dvě samostatné
budovy s umývárnou a WC, 30 chatek s celkovou kapacitou 109 lůžek, 50 přípojných míst na karavanová stání. Celková plocha kempu je cca 30 000 m2.
Stávající provoz duben – říjen, sezona 2019 je tedy již ukončena.
Další informace a foto na: http://www.karvanky.cz.
Nabídka uchazeče o pronájem bude obsahovat: Podnikatelský záměr, či koncepci provozování a rozvoje kempu a služeb – Nabídkovou cenu ročního
nájemného.
Reference kontakty pro získání dalších informací a domluvu k prohlídce:
tel. 606 753 503 nebo 608 522 116 e-mail: amk@karvanky.cz.
Uzávěrka nabídek je nejpozději do 17. 2. 2020.

Kamčatka
KRAJINOU KOUŘÍCÍCH SOPEK,
MEDVĚDŮ A KAVIÁRU

ce
i
v
o
k
l
s
y
M
0
20. 2. 202 ek
od. / zám

v 18.30 h

Kde jinde může být příroda
divočejší než na divokém
ruském Dálném východě?
Žádné cesty, skoro žádná
civilizace, blízkost sopečného
jádra země, kouřící vulkány
a stopy po jejich dávné
i nedávné činnosti. Když
k tomu přidáte blízkost
mohutného Tichého oceánu,
tak dostanete výzvu pro
odvážné cestovatele. Přesto
tady žijí pohostinní a otevření
lidé, potomci místních národů
a ruských kolonizátorů, přesto
se tady odehrávali významné
zeměpisné objevy. O historii
a současnosti tohoto vzdáleného
poloostrova bude přednášet
zkušený cetovatel a rusofil

IVO DOKOUPIL

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Společnost
Soběslav
přijme do HPP na 1 směnu

Obráběče kovů

(práce na fréze - horizontální, vertikální)

elektrikáře
Nástup leden 2020.

Info: 777 793 000

V pondělí 3. února pro
Vás otevíráme novou

Kavárnu U Fialky
v Soběslavi (naproti
kulturnímu domu
Těšit se můžete na výbornou kávu, sypané čaje,
domácí zákusky bezlepkové i Low carb, snídaně
a chybět nebude ani dětská herna. Těšíme se na Vás
Petra a Katka
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Řádková inzerce
Prodej
•

•

Prodám plně funkční kolo tzv.
skládačka. Cena 500 Kč. Tel.
604 795 638.
Nemovitosti
- www.inrekareality.cz.

Koupě
•

•

Infocentrum

•

na sociální síti

Ostatní

www.facebook.com
InfocentrumSobeslav

•

•

•

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKČNÍ ZIMNÍ CENY NA
UZAVŘENÉ ZAKÁZKY

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

Pronajmu 1+1 v Soběslavi 6 500 Kč/měsíc. Úplně
se vším. Tel. 603 442 474.
Zadám opravu ploché střechy
s asfaltovými pásy - celkem
1 000 m2. Tel. 602 443 482
Zadám opravu vnitřních
omítek v hale na výkrm
drůbeže. Tel. 602 443 482.

více informací naleznete na:

AKTUALITY
www.musobeslav.cz

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

• POMNÍKY, SCHODY, PARAPETY
• KUCHYŇSKÉ A GRILOVACÍ DESKY
• VÝROBA Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
ZHOTOVENÍ NÁPISŮ

Koupím zahradu v jakémkoliv
stavu i se stodolou.
Tel. 602 118 972.
Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862.
Koupím menší zahradu
v Soběslavi, nebo hledám
její pronájem za údržbu.
Tel. 601 090 417.

a
v mobilní aplikaci

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

ke stažení na Google Play
a App Store
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Nabízíme nové suvenýry a knihy

INFOCENTRUM

V RADNICI

kniha

TÁBORSKO z nebe
představí krásy měst
a obcí z výšky

universální nůž, kožený blok, magnetky
s novými motivy, ořezávátka pro děti,
dámské zrcátko s motivem Soběslavi
Infocentrum v budově čp. 1, nám Republiky

M BELT s.r.o.

založeno 1990

hledá do provozu v Soběslavi (bývalý
Otavan) do trvalého pracovního poměru

technika na kompletaci
a servis transportních pásu a řemenů.
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B
Více o volné pozici na www.mbelt.cz

tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

Vedle informací nabízíme:
turistické vizitky, známky a deníky, odznaky
suvenýry: svíčky, keramické hrnky, zvonky, štamprle,
magnetky, záložky, zrcátka, sirky, bloky na psaní,
universílní nože
mapy: mapka Soběslavi s názvy ulic, turistické,
cyklistické a vodácké mapy
knihy: Pohledy soběslavské, Soběslavský hokej, Spolky
soběslavské, publikace o Táborsku, Jihočeském kraji
a turistické destinaci Toulava.
náměs� Republiky čp.1, infocentrum@musobeslav.cz,
www.musobeslav.cz , 381 508 195, 601 339 095

Uzávěrka inzerce 10. 2., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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