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Dočtete se v tomto čísle:
1

Město Soběslav odpustí nájemné
podnikatelům

str. 2

2

V Soběslavi má vzniknout nový
průmyslový park

str. 5

3

Nové nádoby pro chataře		

str. 7

Do Soběslavi se opět vrací kultura a společenský život. V červnu také začíná letní sezona a otevírají se soběslavské památky, včetně
Smrčkova a Rožmberského domu, městské věže. Kostely budou přístupné do večerních hodin v rámci Noci kostelů, která se bude
konat 12. 6. 2020.
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AKCE V ČERVNU
so 6. 6. Jsme zpět! Soběslavské pivní slavnosti v omezené míře
– těšit se ale můžete na kapely a různé druhy piv, nádvoří
Rožmberského hradu, 17 h (FB: Soběslavské pivní slavnosti)
pá 12. 6. Noc kostelů – soběslavské kostely budou otevřeny do večerních hodin, zpřístupněna bude také městská věž od 19 do 21:30 h

MĚSTSKÁ VĚŽ OTEVŘENA
Městská věž na náměstí Republiky bude zpřístupněna o červnových
víkendech od 9 do 17 hodin. Součástí prohlídky je nová expozice Zvoníkům byt, která nabídne pohled do obytné místnosti v ochozu věže.

Krizový štáb ORP Soběslav
ukončil svou činnost
Vzhledem k ukončení nouzového stavu k 17. 5. 2020, vyhlášeného
Vládou ČR 12. 3. 2020 v souvislosti s nákazou SARS-CoV-2, se předseda
Krizového štábu ORP Soběslav Ing. Jindřich Bláha rozhodl ukončit také
činnost tohoto štábu k 18. 5. 2020.
Členové Krizového štábu ORP Soběslav děkují všem, kteří se spolu
s nimi podíleli na řešení této mimořádné krizové situace, především pak
paní hejtmance JčK Ivaně Stráské, starostům obcí v rámci ORP Soběslav,
příslušníkům jednotek IZS a pracovníkům sociálních služeb a zařízení
a každému, kdo se zapojil do aktivní pomoci. Obyvatelé měst a obcí ORP
Soběslav z pohledu KŠ zvládali krizovou situaci i přes její výjimečnost
velmi dobře. Chovali se zodpovědně a s rozumem plnili a podřídili se nepříjemným nařízením a omezením, která tak bezprecedentně omezila naši
svobodu. Popřejme si společně do brzkého budoucna mnoho trpělivosti
a sil při zvládání následků této události.
Tajemník KŠ ORP Soběslav
Ing. Bohumír Ctibor

INFOCENTRUM PRODLUŽUJE
OTEVÍRACÍ DOBU
Infocentrum města Soběslavi bude otevřeno od
1. června do konce září denně od 9 do 17:30
hodin. Připravili jsme pro Vás širokou nabídku dárkových a upomínkových předmětů spolu s novými publikacemi. Rádi Vás přivítáme
v nových prostorách staré radnice na náměstí
Republiky 1.

MĚSTO SOBĚSLAV ODPUSTÍ NÁJEMNÉ
MÍSTNÍM PODNIKATELŮM
Rada města Soběslavi na jednání 19. května odsouhlasila odpuštění nájmu z nebytových prostor
ve vlastnictví města včetně prostor, které pronajímají příspěvkové organizace zřízené městem.
Podnikající osoby, které mají v pronájmu nebytové prostory města, si mohou požádat o prominutí
nájmu po dobu uzavření či omezení provozovny
z důvodu pandemie. V případě zájmu zašlete jednoduchou písemnou žádost o prominutí nájmu
na odbor Organizační a správy majetku MěÚ
Soběslav k rukám paní Křemenové, email: kremenova@musobeslav.cz, tel. 381 508 113, 725
302 589.
Z důvodu podpory podnikatelů dále rada města
rozhodla o možnosti odložení splátek nájemného do konce 3. čtvrtletí těm, kteří se z důvodu
pandemie dostali do finanční tísně. Do konce září
tohoto roku nebudou upomínáni a posunutí plateb nájemného nebude považováno za porušení
smlouvy.

Úřední dny VZP
jsou do odvolání zrušeny, o případných změnách
budeme informovat na webových stránkách
www.musobeslav.cz.
		
-min-

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

Středa 24. 6., 8. 7. a 22. 7.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 21. dubna 2020.

Usnesení č. 8/117/2020
Rada města se seznámila s variantním
návrhem úpravy parku u kostela sv. Víta
zpracovaným Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.

Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko
u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce,
Vlastiboř, Zálší, Zvěrotice.

10.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 8/123/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. ZM 1/2020
dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
mezi Kulturním domem města Soběslavi a firmou Tomáš Hořický, Klenovice,
za účasti města Soběslavi, na pronájem
nebytových prostor v Jirsíkově ulici čp.
34, Soběslav I (restaurace Národ), které jsou ve vlastnictví města, o celkové výměře 546,8 m2, na dobu určitou
od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2025.

Usnesení č. 8/124/2020

Usnesení č. 8/118/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu chodníků v Soběslavi
– 2. etapa, které se konalo 20. 4. 2020 na
MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Praha, provozní jednotka
Soběslav, za cenu 1.794.168,20 Kč + DPH.

Usnesení č. 8/119/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na opravu místních komunikací
a zpevněných ploch, které se konalo 20. 4.
2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Vialit Soběslav, spol. s r. o., Soběslav,
za cenu 1.469.026,30 Kč + DPH.

Usnesení č. 8/120/2020
Rada města bere na vědomí rozvoj průmyslové zóny u D3 dle informací předložených
společností Dividend plus, s. r. o., Tábor.

Usnesení č. 8/121/2020
Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí s přijetím materiálních darů dle
předloženého seznamu.

Usnesení č. 8/122/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu mateřských škol mezi městem Soběslav
a obcemi Borkovice, Dírná, Dráchov,
Klenovice, Komárov, Mažice, Mezná,

Rada města souhlasí s uzavřením smluv
o nájmu mezi městem Soběslav a Společností Soběslav - Doubí, Ústí nad Labem,
na pronájem části pozemků v souvislosti s
realizací stavby „Modernizace trati Veselí
n. L. – Tábor - II.část, úsek Veselí n. L.
- Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“:
a) p.č. 3720/3 o výměře 186 m2, p.č. 3721/6
o výměře 104 m2 a p.č. 3725/4 o výměře 16
m2, vše v k.ú. Soběslav, na dobu určitou od
22. 4. 2020 do 21. 12. 2020,
b) p.č. 4022/73 o výměře 16 m2, p.č. 3704/2
o výměře 29 m2 a p.č. 3702/1 o výměře 275
m2, vše v k.ú. Soběslav, na dobu určitou od
22. 4. 2020 do 20. 4. 2021.

Usnesení č. 8/125/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 1874/271
o výměře 22 m2 v k.ú. Soběslav společnosti
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice,
který je ve vlastnictví města Soběslavi,
z důvodu vybudování nové kioskové transformační stanice.

Usnesení č. 8/126/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
o provedení archeologického výzkumu
mezi městem Soběslav a Husitským muzeem v Táboře na akci „Obnova kostela sv. Marka v Soběslavi“ za cenu

Usnesení č. 8/127/2020

Usnesení č. 8/128/2020
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky čp. 145/10,velikosti 3+1, do nájmu
paní Petře Zemanové.

Usnesení č. 8/129/2020
Rada města schvaluje změnu odpisového plánu Kulturního domu města Soběslavi pro rok 2020 dle návrhu předloženého ředitelem organizace
Mgr. Petrem Valešem v souvislosti
s vyřazením DHM – kulečníku Pool Bison.

USNESENÍ

9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. května 2020.

Usnesení č. 9/130/2020
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě
výstavby dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.

Usnesení č. 9/131/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Milan Holý, Planá nad Lužnicí, na výkon
BOZP akce „Předprostor škol v Soběslavi“
za cenu 61.952 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 9/132/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Soběslav, na zajištění technického dozoru při akci „Předprostor škol v Soběslavi“ za cenu 85.000 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 9/133/2020
Rada města schvaluje Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav
na období 2020–2022 zpracovaný Centrem pro komunitní plánování jižní Čechy,
České Budějovice.
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Usnesení č. 9/134/2020
Rada města na základě žádosti Diakonie
ČCE – středisko Rolnička, Soběslav, souhlasí s přesunem finančních prostředků ve
výši 20.000 Kč schválených usnesením RM
č. 4/050/2020 ze dne 25. 2. 2020 na letní
tábor v Soběslavi místo zrušeného festivalu Dobrovol.

měře 399 m2 a p.č. 1002/4 o celkové
výměře 6 m2, oba v k.ú. Soběslav,
v návaznosti na soudní rozhodnutí
z 30. 9. 2019 a jeho vypořádání s p. Karlem
Čunderlem, Soběslav, formou souhlasného
prohlášení.

města Soběslavi za rok 2019, a to bez
výhrad.
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní
závěrku města Soběslavi za rok 2019.

Usnesení č. 9/140/2020

Zastupitelstvo města schvaluje změnu
rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové
opatření č. ZM 1/2020 – v předloženém
znění.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice, v souvislosti s realizací akce
„Příp. STL Soběslav č.p. 235“ na pozemku
p.č. 3840 v k.ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Strabag, a.s., Praha, číslo 841/TD/HC/2019/47,ze dne 26.9.2019
na akci „Soběslav – chodníky Tyršova a K
Sedlečku“, kterým se vypořádávají dodatečně objednané práce a méněpráce. Celková cena díla se snižuje z 2.864.531,54
Kč na 2.854.337,75 Kč + DPH.

Usnesení č. 9/136/2020

Usnesení č. 9/141/2020

Usnesení č. 9/135/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem
Soběslav, jako budoucím oprávněným,
a Správou železnic, státní organizace, Praha, jako budoucím povinným, v souvislosti
s „Modernizací trati Veselí n. L. – Tábor –
II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u Tábora,
2. etapa Soběslav – Doubí“ na pozemcích
p.č. 3701/2, 3726/22, 3726/24, 4022/1,
4022/78, 4068/70, 4068/56, 4068/59
a 4068/80, vše v k.ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví Správy železnic.

Usnesení č. 9/137/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucím předání a převzetí vyvolané
investice pro stavební objekty SO 51-7004 „Žst. Soběslav, přeložka kanalizace v
km 62,453“ a SO 52-71-07 „Soběslav –
Doubí, přeložka vody DN 300 v km 63,59“
mezi městem Soběslav, jako budoucím
přejímajícím, a Správou železnic, státní organizace, Praha, jako budoucím předávajícím, v souvislosti s modernizací trati v úseku Soběslav – Doubí na pozemcích p.č.
4022/73, 4022/63, 4022/5 a 3867/2, vše
v k.ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města.

Usnesení č. 9/138/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice, v souvislosti s realizací akce
„Příp. STL Soběslav č.p. 406/1“ na pozemku p.č. 3838 v k.ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města.

Usnesení č. 9/139/2020
Rada města bere na vědomí majetkoprávní
vztah k vlastnictví spoluvlastnického podílu
o velikosti ideální jedné třetiny k pozemkům p.č. 1009/120 o celkové vý-

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. 9/142/2020
Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí s přijetím materiálních darů pro
organizaci dle předloženého seznamu.

Usnesení č. 9/143/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele výukové cyklistické
a bruslařské dráhy, které se konalo
27. 4. 2020.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Praha, za cenu 6.992.979,66
Kč + DPH.

Usnesení č. 9/144/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž dětského
hřiště na Sídlišti Míru v Soběslavi, které se
konalo 4. 5. 2020.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
ONYX wood, spol. s r. o., Prachatice, za
cenu 371.489 Kč + DPH.

USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 6. května 2020.

ZM 9/060/2020
a) Zastupitelstvo města uděluje souhlas s celoročním hospodařením města
Soběslavi za rok 2019 a schvaluje
závěrečný účet města Soběslavi za rok
2019 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření

ZM 9/061/2020

ZM 9/062/2020
Zastupitelstvo města schvaluje nová úplná znění zřizovacích listin příspěvkových
organizací města Soběslavi v předloženém
znění pro:
a) Mateřskou školu Duha Soběslav, sídliště
Míru 750,
b) Základní školu Soběslav, Komenského 20,
c) Kulturní dům města Soběslavi.

ZM 9/063/2020
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření
dohod o vytvoření společného školského obvodu mateřských škol mezi městem Soběslav a obcemi Borkovice, Dírná,
Dráchov, Klenovice, Komárov, Mažice,
Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná,
Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice,
Vesce, Vlastiboř, Zálší a Zvěrotice.

ZM 9/064/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 1874/271 o celkové výměře 22
m2 v k.ú. Soběslav ve vlastnictví města
společnosti E.ON Distribuce, a.s., České
Budějovice, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 650 Kč/m2.

ZM 9/065/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
částí pozemků p.č. 177 a p.č. 176/1 o celkové výměře 465 m2, oba v k.ú. Vesce, ve
vlastnictví města p. Františku Smíškovi,
Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 60 Kč/m2.

ZM 9/066/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 1688/10 o výměře
59 m2 a p. č. 1688/11 o výměře 70 m2, oba
v k. ú. Soběslav, p. Pavlu Dvořákovi, Praha,
a p. Petru Dvořákovi, Praha, které jsou ve
vlastnictví města, za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 550 Kč/m2.
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V Soběslavi má vzniknout nový průmyslový park

OŽP MěÚ Soběslav v druhé polovině
května zveřejnil na úřední desce nové
oznámení záměru. Týká se projektu
výstavby průmyslového parku v Průmyslové zóně Soběslav, jehož zadavatelem je společnost PZ Soběslav 2 s.r.o.
a zpracovatelem Ing. René Skalický,
Projekční a inženýrská kancelář, Tábor. Jednatelé Pavel Zubatý a Petr
Prokop ze společnosti EXPRIN Property s.r.o. zastupující zmíněnou firmu
poskytli redakci o projektu více informací, i když je na počátku.
Nový průmyslový park zahrnuje novostavbu čtyř hal situovaných na východním okraji města. Projekt je plně v souladu s platným územním plánem města
Soběslavi a s dlouhodobým záměrem
města na rozvoji podnikání v této průmyslové zóně. Vznikne na pozemcích,
které od městem a řady soukromých
osob odkoupila spol. Dividend plus s.r.o.
Výrobní a skladové haly jsou v současnosti navrženy jako čtyři obdélníkové
objekty o celkové zastavěné ploše 71 796
m2 a sloužit by měly pro lehkou výrobu a skladování. Celková plocha záměru
je 20,3908 ha (40 % z této výměry činí
zeleň). Součástí jsou i parkovací plochy
s celkem 789 parkovacími místy pro
osobní automobily, 97 nákladními doky
a třemi podélnými stáními pro nákladní
automobily. Projekt také uvádí výšku výrobní haly A 12,5 m a hal A, B, C 14,7
m a celkovou obsazenost objektu 1 300
zaměstnanci a příjezd 1 600 osobních
a 1 100 nákladních aut denně. Jedná se
ale o maximální čísla vypočtené na základě předpokladů, standardů a norem a
nevypovídají o skutečné budoucí podobě
parku.
Záměr v současnosti prochází procesem
přípravy a schvalování, na kterém závisí realizace samotného projektu a výběr
budoucího provozovatele (zjišťování
kapacit sítí, posuzování vlivu na životní
prostředí - process EIA, získání územního rozhodnutí apod.) Park je koncipován
univerzálně jak pro výrobu, tak skladování a není ještě jasné, o jaký provoz se
bude jednat. Součástí hal v projektu jsou
i kancelářské prostory. Počet parkovacích
míst vychází z předpokladu, kolik bude
v areálu lidí a mají sloužit jak pro zaměstnance, tak zásobování. Počítají i s výměnou směn (aby se vešla všechna auta i při

výměně zaměstnanců). Počet míst pro
kamiony vychází z metodiky Ministerstva dopravy ČR a požadavků a norem,
které musí z logistického hlediska park
splňovat. Skutečný počet parkovacích
míst, velikost a počet hal bude závislý na
příchodu konkrétních podnikatelských
subjektů. V budoucnu namísto jedné z
hal mohou tedy být například dvě nebo
více menších. Haly mohou provozovat
různé firmy a může se jednat jak o výrobní firmy, tak určitou formu skladování
- vzniknout zde může např. internetový
obchod, velké distribuční sklady jako ty
u dálnice na Prahu však s ohledem na
rozlohu nikoliv.

pohled na celkovou plochu průmyslového
parku

S výstavbou areálu má souviset vznik
cca 200 nových pracovních míst v administrativě. K tomu přibydou zaměstnanci
v provozu, přesný počet zaměstnanců ale
není znám, protože je závislý na konkrétním provozu a výběru firem. Doprava z
areálu parku bude svedena podél dálnice
přes silnici č. 135 (ve směru na Zvěrotice) na dálnici, nebude tedy nijak zatěžovat dopravní systém ve městě.
Město je přímým účastníkem veškerých
řízení a je informováno o vývoji projektu
a bude se k němu vyjadřovat. Po procesu
EIA, v rámci kterého je posuzován vliv

na životní prostředí, bude následovat žádost o získání územního rozhodnutí, ve
kterém se bude moci město vyjadřovat
právě k dispozicím stavby.
Starosta města Jindřich Bláha se k projektu vyjádřil a sdělil nám přínosy pro
město a jeho okolí, které se vznikem
průmyslového parku souvisí: „Rozvoj
průmyslové zóny u dálnice D3 má město
dlouhodobě zaneseno v územním plánu
a také v rozvojové strategii schválené
zastupitelstvem města. V navržené průmyslové zóně preferujeme lehkou výrobu
s vyšší přidanou hodnotou. S rozvojem
průmyslové zóny by ruku v ruce měl jít
rozvoj bytové výstavby, která je v současné době připravována. V Soběslavi dlouhodobě klesá počet obyvatel a je potřeba
tento trend rozvojem podnikání a služeb
změnit.“
V oznámení na webových stránkách
naleznou čtenáři další informace související se životním prostředím. Ke
stažení je na elektronické úřední desce na www.musobeslav.cz. Veřejnost,
dotčená veřejnost a dotčené orgány
mohou zaslat své písemné vyjádření
k předmětnému oznámení na adresu
Krajský úřad JčK, OZZL, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce KÚ JčK,
tj. do 11. 6. Do oznámení lze nahlédnout
i na odboru životního prostředí MěÚ
Soběslav (do 08. června) a to v úřední
dny (doporučujeme předem návštěvu telefonicky domluvit s vedoucí OŽP – tel.
381 508 160).
Do různých odborných studií mohou čtenáři nahlédnout v dokumentaci k projektu, kterou je možné stáhnout na portal.
cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHC938.
V případě nejasností se mohou obracet
také na představitele města, za tímto
účelem mohou využít celou řadu komunikačních kanálů, včetně Portálu občana
na webových stránkách města.
Předpokládaný termín zahájení stavby
je r. 2021, skutečný termín zahájení ale
v současnosti nelze určit a pravděpodobně se odsune. Realizace by měla proběhnout po etapách a dle projektu by měla
trvat tři roky.
-min-
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HALA D

HALA A
HALA C

HALA B

Sadová úprava průmyslového parku; výkresy a vizualizace ve vysokém rozlišení a barevném provedení naleznete v aktualitách na
www.musobeslav.cz.

Vizualizace nového průmyslového parku. Pohled na Soběslav od Chlebova
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Uvolňování mimořádných opatření - od 25. 5. 2020 bude povoleno:
(pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích
služeb (vnitřní prostory);
povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení
v nákupních centrech nad 5 000 m2;
hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
taxislužby (dosud nepovolené);
živnosti, při kterých je porušována integrita kůže
(tetování, piercing, permanentní make-up apod.);
zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní
prostory);
hrady a zámky (vnitřní prostory);
přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
sauny a wellness centra;
možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových
zařízeních;
organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše
ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;

•

hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách
s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;
• možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních
škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného
charakteru formou školních skupin.
Platí za dodržení přesně definovaných podmínek, jejichž
přehled naleznete v aktualitách na www.musobeslav.cz/
infocentrum/aktuality v příspěvku s názvem Aktuální
mimořádná opatření a změny od 25. 5. 2020
Dále je povoleno pohybovat se bez ochranných prostředků dýchacích cest, vyjma následujících míst:
• všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště;
• prostředky veřejné dopravy;
• všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v
bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.

redakce, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nové nádoby pro chataře v Soběslavi
Během měsíce května 2020 byly přidány u chatových osad tři nové nádoby pro
místní chataře.
Kontejnery na drobné kovy byly umístěny
v lokalitě Pod Pilátem a Pod Nedvědickým kopcem. Do těchto nádob je možno
ukládat: drobné kovy, hliníkové obaly
od nápojů (plechovky) a drobné kovové
předměty.

Třetí kontejner byl nově umístěn na Nedvědickém kopci a slouží k ukládání směsného komunálního odpadu. Prosíme občany, aby neukládali odpad mimo určené
nádoby.
Tato drobná reorganizace, doufáme, přispěje k ještě dostupnějšímu ukládání odpadů v Soběslavi a povede tak nepřímo
i k jeho zlepšení.
Klára Borčová, OŽP

Náměstí Republiky rozkvetlo
Na soběslavské náměstí se vrátila květinová
výzdoba. V pondělí 18. 5. dopoledne nainstalovala Správa města Soběslavi květinové
pyramidy a osázené květináče na pouliční
osvětlení. V režii zahradnictví Jiří Polák proběhla také údržba zelených ploch.
Po vzoru minulých let budou i letos zdobit
soběslavské náměstí květinové pyramidy, které
směsí letních balkonových květin ze zahradnictví Neubauer v Tučapech osázela zahradnice paní
Klára Trešlová-Kášková. Letos poprvé byly tři
nové menší pyramidy umístěny také na západní
plochu náměstí vedle parkoviště naproti městské
policii a DK kavárně. Dále byly nainstalovány
osázené květináče na pouliční osvětlení. Údržbu zeleně včetně postřiku trávníku za účelem
odstranění dvouděložních rostlin provedlo
zahradnictví Jiří Polák, Soběslav.  
redakce
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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

Investiční akce v červnu
V dubnové Hlásce jsme informovali
o některých investičních akcích, které byly
z důvodu nouzového stavu odsunuty do
dalšího období - plánované výměně povrchu parkoviště u polikliniky a opravy ulice
Mrázkova v části před přeložkou I/3 o rozsahu 55 m do světelné křižovatky. V rámci
ní budou vyměněny detektorové smyčky
od firmy Swarco Traffic CZ s.r.o., které
zaznamenávají příjezd vozidel ke křižovatce ze všech směrů, čímž by mělo dojít ke
zlepšení plynulosti dopravy ve všech směrech. Ulice Mrázkova bude z důvodu prací

uzavřena přibližně po dobu dvou dnů a mohou s ní souviset také omezení dopravy na
silnici I/3. S výměnou povrchu parkoviště
u polikliniky souvisí dočasné uzavření parkoviště po dobu, která by neměla překročit
jeden měsíc. Náhradní parkovací místa by

měla vzniknout na náměstí Republiky na
plochách pro parkování, která jsou v současnosti vyhrazena pro neomezené parkování. Stavební práce na obou investičních
akcích budou zahájeny 8. 6. 2020.
Dále bude v červnu obnoveno dětské hřiště Na Vyhlídce a v červenci dětské hřiště
na Sídlišti Míru. V červnu by se také měly
dělat zpevněné plochy na místních komunikacích - cestě vedoucí pod Svákov podél
řeky Lužnice, v lokalitě Na Cihelnu a do
chatové oblasti vedoucí k Čejnovskému
jezu. 				
-min-

Noc kostelů
Noc kostelů bude! Ani nevíte, s jakou radostí to píšu. Už je to notná řádka let, kdy
jsme v Soběslavi otevřeli kostely trochu jinak než k bohoslužbám. Zvykli jsme si, že
k Letnicím, třetímu největšímu křesťanskému svátku, přidáváme takovou všeobecnější oslavu radosti z tvořivé síly, která člověka naplňuje a pozvedá k životu. Letos nám
vládní opatření a obavy z koronaviru znemožnily prožít Velikonoce ve společenství
a stále panující omezení nedávala velkou
naději na konání Noci kostelů. Když přišlo
povolení bohoslužeb, následovala omezení
počtu lidí shromážděných k jejich slavení
a zrušení jakýchkoli jiných akcí v kostelích. Naštěstí však čas přinesl i radostnou
zprávu. Termín Noci kostelů byl o týden
posunut a Noc bude 12. 6. 2020.
Musíme strpět různá omezení, ale můžeme
otevřít a vy můžete přijít. Bývalo zvykem,
že v dobách krizí lidé mířili do kostelů, hledali naději, útěchu a společenství. To jsme

se můžete podělit o svou oblíbenou knihu,
zaposloucháme se do biblické poezie a přivítáme i zajímavého hosta. Pozvání přijal
David Pithart, hydrobiolog a ekolog, člen
České křesťanské akademie, který bude
vyprávět o přírodě, krajině a vztahu ke
stvoření, tak jak o něm hovoří slavná, ale
v Čechách stále málo reflektovaná papežská encyklika Laudato si.

letos nemohli. Snad Noc, která bude letos
skromnější, bude o to více plná radosti, že
opět můžeme. Rádi bychom ji pojali jako
klidnou noc díků, světel a naděje. Náplň
noci bude letos více na vás. Jste zváni k
tomu, abyste vyplnili kostelní prostor světlem, svými prosbami a díky. To vše jde i při
dodržení pravidel o odstupech, dezinfekci
a rouškách. Zachováme večerní čtení, kde

Noc je příležitost proměnit kostel svou přítomností z obyčejné, byť architektonicky
cenné stavby, v místo opravdového společenství. Kostel má smysl jen tehdy, je-li
naplněn lidmi, jejich hlasy, modlitbami
i mlčením, prosbami i díky, je-li místem
setkání mezi lidmi navzájem a mezi lidmi
a tím, co je přesahuje. Noc kostelů je šance
pro vás i pro kostely, přijďte.
Zdeněk Kozlíček,
koordinátor oci kostelů, Soběslav
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VZPOMÍNÁME

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
• Tereza Koblížková
• Jenifer Kotlárová
• Tobiáš Sýkora
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Tolik jsi milovala život
a s námi jsi chtěla být,
ale osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.
Dne 6. 6. uplyne sedm let,
co nás náhle opustila manželka, maminka a babička
paní Marie Doláková
ze Zvěrotic.
S láskou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.

Musel si navždy odejít,
i když Tvé přání bylo žít.
V neznámý svět šel jsi
spát, zaplakal každý,
kdo měl Tě rád.
Dne 11. 6. 2020 uplyne
třetí smutný rok, co nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a kamarád pan
Ivan Buzek.
S láskou vzpomíná
manželka Jitka, synové
Renda, Ivo, vnuk
Víťa a kamarádi.

Dne 29. 6. 2020 uplyne
již 7 let, co nás navždy
opustila naše drahá
maminka, babička
a prababička paní
Marie Dvořáková.
S láskou stále vzpomínají dcera s manželem
a vnoučata s rodinami.

Čas prý rány zhojí, ale je to jen
zdání, už babičko neuslyším
nikdy tvé zavolání.
Dne 10. 4. 2020 to bylo 35 let,
co mne opustila moje babička
Marie Štěpánková
z Kvasejovic.
Vzpomíná a nikdy
nezapomene tvá vnučka.

Děkujeme za cestu, kterou
jsi šel s námi. Děkujeme za ruku,
která nám tak pomáhala.
Děkujeme za to, že jsi byl!
Dne 25. června 2020 uplyne
pět smutných let, co zemřel pan
Vlastimil Bernas
ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Milada, dcera Milada
s manželem, syn Vlastimil
s manželkou, vnoučata Miluška,
Evička, Vlastík, Marienka
s rodinou a bratr Václav
s manželkou.

Dne 2. května 2020 proběhlo
v obřadní síni hřbitova v Soběslavi
poslední rozloučení s naší milovanou maminkou, babičkou, prababičkou a sestrou paní Zdenkou
Legátovou. Tímto chceme poděkovat Pohřební službě Ondřej Melich Tábor za citlivou a bezchybnou organizaci.
Milan a Zdenek Legátovi

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiří Cihlář
Milan Dědouch
Bohuslava Fricová
Zdenka Legátová
Marie Lencová
Karel Panoch
Oldřich Straka
Božena Šůnová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

PODĚKOVÁNÍ
Velice děkuji sestřičkám z Domácí zdravotní péče
Soběslav pod vedením paní Marie Megisové, které
se vzorně staraly o mou maminku paní Boženu
Šůnovou, vždy s citlivým a obětavým přístupem, na
sklonku jejího života. Jejich náročné práce si
opravdu vážím.
dcera Alena Velíšková

Od konce druhé světové války
letos uplynulo 75 let
Položením květin k
hrobům padlých vojáků, kteří se účastnili
osvobození Soběslavi
v květnu roku 1945
a položili život za naši
svobodu, uctili jejich
památku ve čtvrtek
7. května zástupci
města Ing. Jindřich
Bláha a Mgr. Pavel
Lintner.
redakce
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
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Připravujeme na podzim:
Předplatné Jaro 2020
Vzhledem k situaci jsme nuceni zrušit dvě neodehraná divadelní představení
předplatitelského cyklu „Jaro 2020“.
Obě uvedená představení (Šťastný vyvolený – 26. listopadu a Perfect days - 26. října)
se přesouvají
na podzim 2020 a stávají se tak součástí divadelního předplatného „Podzim 2020“.
Zmíněná představení budou doplněna o jedno divadelní představení tak, aby bylo
předplatné sestaveno opět ze tří divadel, jak jsou diváci zvyklí. Třetí divadlo plánujeme opět tradičně na prosinec. Vstupenky i permanentky na obě představení zůstávají
v platnosti. Na podzim vám je vyměníme za podzimní a pouze doplatíte 300 Kč za
prosincové divadlo.
Podrobné informace na našem webu!

Taneční kurzy 2020
Do Kurzu tance a společenské výchovy 2020 je nutné se přihlásit online!
Na našem webu www.kdms.cz je odkaz Taneční, kde najdete podrobné informace
včetně přihlášky a termínů jednotlivých lekcí! V případě problémů s přihlášením volejte 724 378 898 nebo 381 524 261, rádi vám poradíme!
Kurz vedou taneční mistři manželé Jaroslav a Alena Bolkovi.
Kurz obsahuje 10 základních lekcí /1 lekce = 3 taneční hodiny/, jednu Prodlouženou lekci /4 hodiny s živou hudbou/ a jeden závěrečný
Věneček /forma plesu/. Kurzovné zahrnuje vstupné pro osobu frekventanta na lekce, prodlouženou a Věneček a činí 1500 Kč.

Setkání s hudbou v Soběslavi
Interpretační kurzy a festival komorní hudby
čtvrtek 2. – neděle 12. července 2020

Pátek 18. září ve 21.00 hod.
JELEN – KONCERT
V areálu KD a soběslavského hradu!
Neděle 27. září v 10.30 hod.
DS Koňmo - VYPRÁVĚNÍ
STARÉHO VLKA ANEB PRAVDA
O KARKULCE - pohádka
Pátek 2. října 17.30 a 20.00 hod.
PARTIČKA - VSTUPENKY
ZŮSTÁVÁJÍ V PLATNOSTI!
vysoká škola improvizace, která se
nikdy nebude opakovat!
Středa 7. října v 19.00 hod.
POSTEL HOSPODA KOSTEL
- TALK SHOW, ZBIGNIEW JAN
CZENDLIK, řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti, působící od roku 1992 v České republice,
a děkan lanškrounský. Je mediálně známý zejména díky přátelským vztahům
s řadou osobností z oblasti kultury,
šoubyznysu a sportu.
Obsahem talk show Postel hospoda
kostel je vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného…podané humorem
jemu vlastním. V průběhu 90 minut se
tak dotýká mimo jiné problematiky současného světa, s čímž se rád s diváky
otevřeně podělí.
Součástí pořadu je autogramiáda jeho
knih.

Od května opět do kina
... ale za zpřísněných
opatření

Pátek 6. listopadu v 19.00 hod.
HELENA VONDRÁČKOVÁ
- Vzhůru k výškám - KONCERT
Legenda české populární hudby Helena
Vondráčková vyrazí letos na další česko-slovenské turné.

Kino Soběslav od 18. května opět
promítá. Otevření kina s sebou přináší nová pravidla nejen pro provozovatele, ale také pro návštěvníky,
kteří musí dodržovat nařízená opatření, jež chrání jejich zdraví.

„Půjde o jubilejní rok, přelomový rok
2020. A tak jsem se rozhodla celé turné
pojmenovat Vzhůru k výškám. Netřeba
asi dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem mého velkého hitu z filmu
S tebou mě baví svět,“ dodala zpěvačka.

Informace ohledně promítání a přijatých aktuálních opatření naleznete
na www.kinosobeslav.cz nebo FB
profilu kina.

„Mohu prozradit, že hostem mého koncertu v Soběslavi bude úžasná taneční
skupina Tap Academy Prague, kterou
vede mistr světa ve stepu Tomáš Slavíček,“ doplnila Helena Vondráčková.

redakce
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12. ROČNÍK INTERPRETAČNÍCH KURZŮ SETKÁNÍ S HUDBOU V SOBĚSLAVI
Jakkoli to dlouho vypadalo vzhledem
k pandemické situaci nepravděpodobně,
i letos v létě se město Soběslav stane místem setkání mladých studentů hudby, skvělých pedagogů, renomovaných umělců
a také publika. Oblíbený hudební festival
komorní hudby se díky aktuální situaci pro
letošní rok promění v sérii několika doprovodných koncertů, které se uskuteční
v KDMS, resp. na hradním nádvoří.

tzv. crossoveru, čili spojení klasiky, jazzu,
blues a folkrocku.
Všechny koncerty se letos odehrají
v KDMS resp. na hradním nádvoří, kde
bude připraveno kryté venkovní podium.
A všechny koncerty proběhnou samozřejmě za bezpečnostních opatření v souladu
s aktuálními vládními nařízeními.
Interpretační kurzy tradičně proběhnou
v oborech klavír, zpěv, housle a violoncello.

Z původně připravených třinácti koncertů
se jich uskuteční osm – tři z nich budou
patřit studentům kurzů, resp. lektorům, pět
večerů pak ozdobí hostující umělci. Letošní program má retrospektivní záměr (charakter): všichni (nebo téměř všichni) vystupující umělci už u nás v minulosti hráli,
někteří dokonce i studovali a vyučovali!
Těšit se tak můžeme na smyčcové Bennewitzovo kvarteto, večer věnovaný hudebnímu Klanu Klánských, dále houslistku
Gabrielu Vermelho (Gadrew Way Quartet,
GaRe) spolu s violoncellistou Matějem
Štěpánkem (Barocco sempre giovanne,
GaRe), houslistou a skladatelem Pavlem
Fischerem (Bardolino) a akordeonistou
Jakubem Jedlinským (Escualo Quintet,
Bardolino). Přijede také výtečná česko-

OTEVÍRÁME 2. ČERVNA!
Po nuceném prodloužení mimosezonního
období Vás rádi opět přivítáme v obou našich soběslavských objektech. Pokud nedojde k neočekávanému vývoji epidemiologické situace, otevřeme je v úterý 2. června.
Kromě nových výstav budou přístupné
všechny stálé expozice. Do Rožmberského
domu se tak můžete vypravit za Přírodou
Táborska i památkami z doby vlády Rožmberků ve městě, ve Smrčkově domě můžete
poznat Život na Blatech a Kozácku, seznámit se s osobností hudebního skladatele
Otakara Ostrčila a pohlédnout na náš region
očima malířů. Z hygienických důvodů
je ve Smrčkově domě dočasně uzavřena
dětská herna a v expozici nenajdete ani
interaktivní prvky. Výstavu k 100. výročí
narození grafika Františka Peterky jsme
přesunuli na září a říjen letošního roku,
9. noc v Blatském muzeu s otevřením nové
stálé expozice Soběslavský mincovní poklad proběhne 16. října v rámci náhradního
termínu celostátního Festivalu muzejních
nocí. Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí
zůstává uzavřený z důvodu rekonstrukce
a přípravy nových expozic.

budějovická kytaristka Barbora Kubíková
v doprovodu tenoristy Petera Malého a violoncellisty Václava Žáka, a chybět nemůže
samozřejmě ani Domácí výroba aneb Pecky všecky.

O intenzivní práci na letních kurzech
mívají zájem zpravidla studenti konzervatoří a hudebních gymnázií. V posledních letech nejsou výjimkou ani účastníci
z řad nejnižších ročníků hudebních škol
či „hotoví“ umělci a hudební pedagogové,
kteří mají zájem se stále zdokonalovat. O
různorodosti účastníků se publikum může
přesvědčit na třech závěrečných koncertech, kde je program utvořen výhradně
z řad studentů. Jako každý rok svoji intenzivní desetidenní práci předvedou na třech
závěrečných koncertech.

Na své si tak opět přijdou jak příznivci
prvotřídní klasické hudby, tak vyznavači

Vstupné na koncerty bylo vždy a nadále
zůstává dobrovolné!
-min-

RETROSPEKTIVA JOSEFA
ZÁRUBY

představující dílo výtvarných umělců z regionu. Zájemcům o hlubší poznání obrazů
Josefa Záruby nabízíme prohlídky výstavy s komentářem jejich autora, které se
budou konat v úterý 9. 6., 16. 6. a 23. 6.
– vzhledem k povinně malým skupinkám je však třeba svou účast předem
zamluvit telefonicky (381 523 421) anebo
osobně na pokladně Rožmberského domu.

organizátor akce Petr Hanzlík

Výstavní sály Rožmberského domu budou
v červnu a červenci po 12 letech opět patřit
obrazům soběslavského malíře Josefa Záruby. Výstavu pořádáme u příležitosti jeho
životního jubilea, a proto má retrospektivní charakter. Vystavena tak budou jak
raná díla autora ze 70. let, tak i jeho nejnovější plátna namalovaná v letošním roce.
K vidění budou i dva Zárubovy pohledy na
Soběslav, z nichž jeden nově zdobí reprezentační prostory staré soběslavské radnice

Josef Záruba: Soběslav II., 2020
(foto Stanislav Tošner)
a druhý (na přiloženém snímku) bude mít
na výstavě svou premiéru. K výstavě vydáváme i katalog, další svazek ediční řady

LIDOVÁ ARCHITEKTURA
A VÝŠIVKY
Ve Smrčkově domě na Vás čekají dvě výstavy věnované lidové kultuře. V rámci
cyklu Exponát roku budou v hale po celou
sezónu vystaveny lidové výšivky ze sbírky Emílie Fryšové (1840–1920) jakožto
připomínka 180. výročí narození a 100. výročí úmrtí této pedagožky, autorky monografie Jihočeská blata a zakladatelky národopisných sbírek muzea. Komorní galerie
ve 2. patře od června do srpna nabízí výstavu Jihočeská lidová architektura, prostřednictvím fotografií a doprovodných
textů představující lidové stavby jednotlivých regionů jižních Čech. Tato panelová
výstava Národního památkového ústavu
v Českých Budějovicích je doplněna
o sbírkové předměty Blatského muzea.
Na viděnou v muzeu se opět těší
Daniel Abazid a kol.
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MŠ DUHA

17. 7. - 13. 8. 2020
Slovy autora k vlastní tvorbě:
„Žiji v malé vesnici Orasín v Krušných horách na severu Čech, kde se inspiruji přírodou
a tvořím. Svými dějovými obrazy vyprávím
příběhy jak reálné, tak i smyšlené. Malbou
nehledám technickou dokonalost detailů, ale
autentický prožitek akční malby, vnitřního
motivátora a radost z tvorby. Expresivní hrou
a spontánním nanášením barev silnými tahy
štětců toužím zažehnout požár smyslů v duši
diváka. Stále se snažím dělat věci nově a pojmenovávat to. Výsledný obraz pak zrcadlí
prožitek z vášnivé tvorby. Náměty svých obrazů často líčím zvířata ve zvláštním vztahu
k člověku. I humor patří do života. Zvířata se
dají nápaditě personifikovat, mohou se jim
přiřazovat lidské vlastnosti, jako v Krylovových bajkách. Například vztah vlk a beránek
... víme, jak se pudově chovají v přírodě,
ale co když to může být i jinak? Zde se otevírá možnost pro příběh. A spisovatel či výtvarník si může ve svém světě fantazírovat
a vymýšlet různé rafinovanosti…
Paralelní tvorbou abstraktních obrazů v
plenéru se snažím uchopit pomíjivé okamžiky přírodních procesů, vyjádřit své vjemy a barevné emoce, když stojím pod stromy a barvy mi živě stékají po plátně. To je
vzrušující pocit, který toužím zaznamenat
– ne však délkou času, ale hloubkou chvíle.“

V minulém čísle měsíčníku Hláska
jsme poskytli informace k zápisu.
Zápisy běžně probíhají tak, že rodiče
přichází do školy a společně s ředitelstvím školy vyplňují svou žádost.
Mají možnost ptát se na otázky, které
potřebují objasnit. V současné situaci
jsme poznali, jak je pro nás důležitý
osobní kontakt a komunikace, i když
by se mohlo zdát, že dnešní doba je
tak trochu on-line. Co se zápisů týče,
snažili jsme se nastavit rovnocenné
podmínky pro všechny, i pro ty, kteří nemají přístup k internetu. Rodiče
mohli využít naše webové stránky,
duhový plot a schránku, případně telefonický kontakt. Ve výjimečných
případech si mohli domluvit osobní
schůzku s paní ředitelkou, za dodržení všech hygienických nároků, které
současná situace vyžaduje. Aktualizovali jsme brožuru „Vítejte u nás“,
která rodiče seznamuje s životem
v duhové školce. Zápisy na dálku
jsou za námi a my doufáme, že v příštím roce zase budeme moci první kroky dětí a rodičů do naší školky prožít
společně. Pokud situace dovolí, rádi
bychom uskutečnili už červnové
setkání rodičů přijatých dětí.
Většina z vás možná vnímá školku
jako místo, kam si děti chodí hrát.
Prostor pro hru děti určitě mají, ale
poslední rok mateřské školy je už
několik let prvním rokem povinné
školní docházky. Nejen z toho důvodu jsme hned po přerušení provozu
vymysleli „Školku doma“, novou zá-

ložku webových stránek, kde rodiče
měli možnost stahovat si pracovní listy, omalovánky. Najít tam mohli tipy
na vyrábění, tvoření i hraní. Součástí
„Školky doma“ byly výzvy, které rodiče s dětmi plnili. Společně jsme se
zapojili do Světového dne Downova
syndromu, pochlubili jsme se velikonočními dekoracemi nebo domácími mazlíčky, zasadili jsme semínko,
postavili bunkr nebo oslavili Svátek
maminek. Fotografie nám rodiče posílali emailem nebo prostřednictvím
Messengeru. Jak se plnění výzev
dařilo, si můžete prohlédnout ve fotogaleriích na webových stánkách a
Facebooku. Paní kuchařky připravily pro maminky inspiraci, co dětem
doma vařit. Každý týden se v záložce
„Duhové vaření“ objevily nové recepty, občas přispěly i paní učitelky.
Výuka na dálku probíhala také prostřednictvím obálek s překvapením,
které jsme pro děti připravili. Předškoláci dostali čtyři soubory Úkolů
housenky Boženky a jejích kočičích
kamarádů s pracovními sešity, pracovními listy a dalšími materiály, aby
se i doma mohli připravovat na vstup
do základní školy. Mladší děti si pro
překvapení přišly dvakrát a v obálce
na ně čekalo vyrábění a další zábavné úkoly. Velkou radost nám udělala
zpětná vazba, dopisy, emaily i zprávy
od dětí a rodičů nebo jejich hezká slova, která jsme slyšeli při společném
telefonátu.
kolektiv MŠ DUHA

Soubory Úkolů housenky Boženky, které dostali předškoláci v rámci distančního vzdělávání
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MŠ NERUDOVA
Naše školka v době
koronaviru

Celá země se dostala do situace, kterou
nikdo nezažil.
Byli jsme všichni postaveni do reality,
kterou jsme museli přijmout a akceptovat.
Školství byla jedna z oblastí, která byla citelně zasažena. Ze dne na den byly zavřené školy a na zřizovatelích bylo zvážení,
zda uzavřít i mateřinky. Situace se změnila
uzavřením naší mateřské školy od 17. 3.
2020.
Prvním impulsem pomoci všem bylo šití
roušek. Do této činnosti se zapojili všichni
zaměstnanci školy, jak učitelky tak provozní. Šili pro svou rodinu, známé, pro prodavačky v pekárně a obyvatele Soběslavi.
Během uzavření mateřské školy se zajišťoval chod mateřské školy. Zaměstnanci naší
školky nezaháleli. Uklízely se a dezinfikovaly všechny prostory MŠ. Zaměstnanci se starali o záhonky na školní zahradě,
připravovali výzdobu šaten, tříd a spojovací chodby. Organizace zápisů k předškolnímu vzdělávání dětí byla úplně jiná než
každý školní rok. Zápis probíhal bez dětí
a rodičů. Pro rodiče a děti jsme připravili
„Galerii na plotě“. Komunikace s rodiči

Pro všechny pozdrav našich
skřítků

„Dobrý den, dobrý den,
ať je krásný každý den!
Tomu, kdo tu s námi není,
posíláme pozdravení.“

probíhala formou facebooku, webových
stránek školky a emailů (více informací se
dozvíte v anketě). Jako každý jiný jsme se
starali o své staré rodiče. Velké poděkování
patří i rodičům, že zvládali složitou situaci
v zaměstnání, zajišťovali chod domácnosti
a ještě si museli nechat velkou míru trpělivosti pro své děti. Všichni si budeme přát,
abychom to zvládli a vrátili se co nejdříve
zpět do školky. Provoz MŠ je obnoven od
25. 5. 2020.
kolektiv MŠ Nerudova

Zápisy do prvních tříd základních škol proběhly na dálku
ZŠ Komenského
V letošním roce jsme přijali celkem 66 žádostí o přijetí do 1. tříd, z toho 12 rodičů
požádalo o odklad školní docházky jejich
dítěte. V září tak nastoupí do tří prvních
tříd celkem 54 žáků. V loňském roce se
zápisu zúčastnilo 74 dětí, z toho bylo 22
odkladů a do školy nastoupilo 52 dětí.
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 v letošním roce neprobíhal tradičním způsobem ale v pozměněné
podobě v souladu s opatřeními vydanými
MŠMT v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.
Zápis se uskutečnil v průběhu celého měsíce od 1. dubna do 30. dubna a to bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. Zároveň,
pokud to bylo možné, jsme upřednostňovali podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Všechny důležité informace, jak mají zákonní zástupci postupovat, jsme zveřejnili

na našich webových stránkách a informace byly předány i mateřským školám.
Zákonní zástupci nejdříve obdrželi v mateřské škole, kterou jejich dítě navštěvuje,
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
popřípadě Žádost o odklad povinné školní
docházky. Tyto vyplněné formuláře nám
byly předány. Kdo nestihnul žádost kvůli
uzavření mateřských škol odevzdat, měl
možnost ji doručit do datové schránky
školy, poslat e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou nebo osobně
předat ve škole. Obě žádosti bylo možné
stáhnout na našich webových stránkách.
Na základě přijatých žádostí jsme telefonicky kontaktovali všechny zákonné
zástupce pro případné doplnění dalších
informací. Poté bylo každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bylo e-mailem zasláno rodičům současně s termínem
úvodní třídní schůzky.
Pod přiděleným registračním číslem byly
7. května 2020 na webových stránkách

školy a na vývěsní skříňce uvedeny výsledky zápisu.		
vedení školy

ZŠ E. BENEŠE
Zápisy v letošní nelehké situaci probíhaly
pouze elektronicky bez přítomnosti dětí ve
škole. Celou administraci jsme prováděli
přes systém „Zápisy on-line“, která dobře
spolupracuje se systémem bakaláři. Rodiče nakonec přihlásili ke školní docházce 63 dětí, z toho 7 žádá o odklad školní docházky. 56 dětí nastoupí od září do
1. tříd. Vzhledem k počtu budeme otevírat tři první třídy. V loňském roce přišlo k
zápisu 57 rodičů s dětmi, bylo 11 odkladů
a 46 přijatých. Společná červnová schůzka
s rodiči se letos pravděpodobně neuskuteční a tak rodiče předškoláků budeme informovat o podrobnostech k nástupu dětí
do školy elektronicky.
vedení školy
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Výuka v době koronavirové
S vyhlášením nouzového stavu se postupně zavřely všechny školy v republice. Neplánované uzavření škol ale neznamenalo prázdniny. Výuka se přesunula do domácností a všichni se museli rychle přizpůsobit zcela novému systému.
Zajímali jsme se, jak probíhalo vzdělávání po dobu uplynulých měsíců v Soběslavi. Informace od škol působících v našem
městě se dozvíte z následujících rozhovorů s řediteli škol, které probíhaly k 15. 5.

Gymnázium Soběslav
Jak probíhá u Vás ve škole výuka od vyhlášení nouzového stavu?
Od vyhlášení nouzového stavu probíhá výuka distanční formou, u maturantů je také
využívána od 11. 5. 2020 výuka formou
skupinových konzultací ve škole.
Umožnily Vám podmínky a vybavení
školy přejít plynule na současný styl výuky? S čím jste se museli vypořádat?
Nouzový stav a uzavření škol proběhlo
během několika hodin. Na distanční formu výuky nebyli připraveny školy, žáci,
domácnosti, zřizovatelé ani Ministerstvo
školství. Vypořádat jsme se museli především s naprosto odlišným způsobem práce
v nečekaných podmínkách, zvláště v období připravovaných přijímacích a maturitních zkoušek.
Jak se Vám spolupracuje v této netradiční době s dětmi a rodiči?
Spolupráce s dětmi, rodiči a také kolegy
je velmi různorodá. Někdo má výborné
technické zázemí, vysokou ICT gramotnost, jiný nevlastní osobní počítač, nemá
trvalé kvalitní pokrytí sítí, je v oblasti ICT
laikem. Některé rodiny mají jedno dítě
a mohou se mu intenzivně věnovat, jiné
mají 3 děti a on – line výuka je velmi problematická, někdy nerealizovatelná. Řada
rodičů je v zaměstnání, jiní v rámci home
office musí v dopoledních hodinách sami
intenzivně pracovat distanční formou on-line. Je velmi rozdílné distančně vyučovat cizí jazyky nebo například matemati-

Ilustrační foto
ku. Některým studentům vyhovuje výuka
organizovaná e-mailovou korespondencí
s plněním úkolů v libovolném denním
čase, jiným například videokonference
v dopoledních hodinách. Řada učitelů a
paní učitelek sama musí současně pečovat
o vlastní děti. V takto technicky a společensky odlišných podmínkách nemůže být
distanční způsob výuky plně efektivní. Neexistuje žádná metoda, která by v daných
podmínkách vyhovovala všem. Přesto jako
nejoptimálnější se pravděpodobně ukázalo
využívání google-učeben v prostředí google-suite. Všem kolegům, rodičům a žá-

kům musím poděkovat, protože vzájemná
spolupráce i přes všechny uvedené odlišnosti byla ve většině případů bezproblémová a spojená s vědomím mimořádnosti
a dočasnosti současné situace.
Naučila Vás současná situace něčemu
novému?
U většiny učitelů se zvýšily počítačové dovednosti. Mne nejvíce tato situace utvrdila
v tom, že není při výuce nad přímý kontakt
učitele a žáka.
Na otázky odpovídal Petr Lintner,
ředitel školy

SŠŘ a ZŠ Soběslav
Jak probíhá u Vás ve škole výuka od
vyhlášení nouzového stavu?
Výuka u nás probíhá po celou dobu několika způsoby. Zřídili jsme si vlastní platformu na webových stránkách školy, kde pod
jmény jednotlivých učitelů jsou žákům zasílány veškeré materiály a úkoly, které většinou učitelé sami zpracovali. Individuálně
pedagogové kontaktují žáky přes sociální
sítě, některé telefonicky a dokonce i poštou

- to v případě žáků, kteří nemají přístup k
internetu a telefonu. Abychom alespoň částečně nahradili odborný výcvik, nahrávají
učitelé videa s pracovními postupy, která
zasílají žákům, aby podle nich mohli trénovat jako přípravu na závěrečnou praktickou
zkoušku. Tento postup se osvědčil zejména
u učebního oboru rekondiční a sportovní
masér, kde žáci, hlavně 3. ročníků, mohou
trénovat na rodinných příslušnících. Rov-

něž žáci kuchařských a cukrářských prací
mohou takto nacvičovat postupy při vaření
a pečení, a to hlavně jako přípravu k závě-
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rečné zkoušce. Všichni mají možnost během nácviku komunikovat s učiteli. V podstatě se pedagogové snaží vyhovět žákům
a přizpůsobit se jejich možnostem. Největší důraz klademe samozřejmě na žáky
3. závěrečných ročníků, kterých se aktivně
zapojilo do výuky na dálku 90 % a spolupracovalo s vyučujícími. V nižších ročnících se zapojuje cca 70% žáků a zbývající
žáci nekomunikují. Bude nutno v dalším
školním roce neprobranou látku dohnat.
Umožnily Vám podmínky a vybavení
školy přejít plynule na současný styl výuky? S čím jste se museli vypořádat?
Díky úsilí a práci všech pedagogů jsme
neměli žádné větší problémy. Technické
vybavení školy je na dobré úrovni a ve
spolupráci s učiteli jsme nastavili vhodné
možnosti výuky. Je pravdou, že výuka na
dálku si vyžádala větší úsilí pedagogů kvů-

Jak probíhá u Vás ve škole výuka od
vyhlášení nouzového stavu?
Zavření škol z důvodu koronavirové prevence od 11. 3. přišlo jak blesk z čistého
nebe. Nikdo ho nečekal, nikdo na něj nebyl
připraven a nikdo s takovýmto stavem neměl žádné předchozí zkušenosti. Od počátku jsme si stanovili pravidla komunikace
mezi pedagogy a mezi rodiči a žáky. Hlavní komunikační nástroje pedagogů byly
a jsou pracovní emaily, které mají všichni
zaměstnanci přístupné i z domova a systém
bakaláři, který umožňuje rovněž interní
komunikaci. Pro distanční vzdělávání žáků
jsme zvolili jako hlavní komunikační kanál
již u nás běžně používaný systém bakalářů,
který kromě posílání zpráv pro rodiče a děti
umožňuje i předávání dokumentů pro výuku, a jehož součástí jsou i vzdělávací zdroje
pro hlavní předměty. Během doby si učitelé
s dětmi vytvořili i další komunikační cesty
jako např. Skype, Messenger, WhatsApp,
Zoom a jiné. Úkoly pro děti učitelé zadávají převážně jen z hlavních předmětů v různých časových intervalech, někdo na každý
den, někdo na více dní, někdo na týden.
Jak si to každý vyučující domluvil s rodiči
a dětmi. Zaslané vypracované úkoly hodnotí převážně formativním způsobem, snaží se povzbuzovat děti k činnosti a pozitivně oceňují každý pokrok dětí.
Umožnily Vám podmínky a vybavení
školy přejít plynule na současný styl výuky? S čím jste se museli vypořádat?
Přechod prezenční výuky na výuku na dálku byl pro každého z nás novou zkušeností.
Učitelé 2. stupně jsou školními notebooky
vybaveni již dlouho, učitelé 1. stupně musí
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li nutnosti individuální práce se žáky.
Jak se Vám spolupracuje v této netradiční době s dětmi a rodiči?
Na naší škole je nutnost spolupráce s rodiči
menší než na ZŠ, jelikož se jedná o žáky
od 16 let výše a částečně o dospělé, takže
komunikujeme přímo se žáky. V nutných
případech - kdy žáci nekomunikují - kontaktujeme rodiče a většina z nich je ochotná spolupracovat a přesvědčit své potomky
ke komunikaci se školou. Samozřejmě, že
jsou i výjimky - někteří se o výuku nezajímají. S dětmi těchto rodičů budeme po
nástupu do školy pracovat individuelně
a pokusíme se vše dohnat.
Naučila Vás současná situace něčemu
novému?
Samozřejmě, že tato situace si vyžádala
zcela nový přístup k výuce a pomohla nám

zjistit to,co jsme nepředpokládali. Že je
možno část výuky řešit i dálkovým způsobem, což vede k samostatnosti a větší aktivitě žáků. Tento způsob výuky některým
vyhovuje. Rovněž jsme se naučili využívat
netradiční metody výuky, a to i formou
různých zábavných forem. Ověřili jsem si
však také, že je zcela nenahraditelný odborný výcvik ve škole a na pracovištích
pod dohledem učitelů odborného výcviku. V této oblasti budeme mít co dohánět.
Učitelé odborného výcviku, kteří nemohli
vyučovat se zapojili do odborných prací na
opravách ve škole a učitelky ušily mnoho
roušek, které nyní využijeme pro žáky, kteří si je nezajistí sami. Provozní zaměstnanci pak dokonale vygruntovali školu.
Na otázky odpovídala Darja Bártová,
ředitelka školy

ZŠ E. BENEŠE

ilustrační fotografie
používat zatím počítače vlastní. Velký problém nám stále dělá pomalé a nestabilní
připojení k internetu, které znemožňuje využívat ve větší míře on-line výuku.

a jsou skvělí. Bohužel, některé rodiny ještě
stále nemají počítačové vybavení a pro děti
z těchto rodin připravují učitelé i výukové
materiály v tištěné podobě.

Jak se Vám spolupracuje v této netradiční době s dětmi a rodiči?
Na tomto místě je třeba velice poděkovat
většině rodičů za spolupráci, obětavost,
trpělivost a snahu, se kterou se ujali nové
profese – učit a pomáhat s učením na dálku
svým dětem. Učitelé velmi oceňují zpětnou
vazbu od rodičů, která jim pomáhá zdokonalovat jejich přípravu na výuku na dálku.
Pouze malá část žáků, převážně druhého
stupně, se domnívá, že mají koronavirové
prázdniny a přimět je k nějaké pravidelné
činnosti je pro pedagogy ale i rodiče nadlidský úkol. Ostatní se snaží, spolupracují

Naučila Vás současná situace něčemu
novému?
Dalo by se říci, že všechno zlé je k něčemu
dobré. Uvědomili jsme si, že informační
gramotnost je pro nás všechny nepostradatelná a musíme jí do budoucna neustále
rozvíjet a zdokonalovat. Nepřekvapilo nás,
že dětem chybí sociální kontakty s vrstevníky, ale i s pedagogy, že se jim stýská po
škole jako takové.
Na otázky odpovídal Vlastimil Říha,
ředitel školy
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ZŠ KOMENSKÉHO
Jak probíhá u Vás ve škole výuka od vyhlášení nouzového stavu?
Ve středu 11. března, po vyhlášení Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol, byly
zadány všem žákům úkoly. Následně na
webových stránkách naší školy a prostřednictvím e-mailu a aplikace BAKALÁŘI
bylo všem rodičům sděleno, jakým způsobem budeme se žáky a rodiči komunikovat a jak bude probíhat tzv. distanční (na
dálku) výuka. Nyní jsou vyučující se svými
žáky v pravidelném kontaktu většinou 2x –
3x týdně, někdy i více.
1. stupeň k výuce nejčastěji využívá aplikace Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger
nebo e-mail. V případě, že někteří žáci nemohou komunikovat on-line z důvodu chybějící ICT vybavení nebo nedostatečného
připojení k internetu, podklady pro výuku
jsou jim ve škole kopírovány a poté rozváženy i se sešity a pracovními listy do místa
jejich bydliště. Tyto materiály jim doručí
buď sám vyučující, nebo vychovatelky ŠD
a asistentky. Vypracované úkoly pak rodiče
vrací do schránky školy.
Výuka na 2. stupni je pro snadnější orientaci sjednocena a základ probíhá v aplikaci
Google Classroom. Zde je žákům látka vysvětlena a žáci vypracovávají úkoly, které
jim vyučující opraví, ohodnotí (nejčastěji
v %) a pak posílají zpět většinou s pochvalou a s vysvětlením chyb. Současně probíhá i on-line výuka nejčastěji na platformě
Zoom.
Někteří učitelé tvoří vlastní výuková videa,
podrobné písemně komentované prezenta-

výuky nebyl jednoduchý. Zkušenosti jak
vyučovat a pracovat s pomocí digitálních
technologií měla jen část pedagogů. Proto
proběhlo na naší škole několik školení, které vyučující seznámilo s možnostmi výuky
na dálku. Navíc některé výukové programy vytvořil konkrétní učitel a ty pak dal
k dispozici na internet, aby byly veřejně
přístupné i ostatním kolegům.

ce, posílají odkazy na videa na YouTube,
tvoří pracovní listy... I zde platí, pokud žák
nemá ICT vybavení nebo připojení k internetu, jsou mu úkoly předávány např. domů
do schránky nebo si je může rodič osobně
vyzvednut ve škole.
Co se týká obsahu výuky, zde se soustřeďujeme především na procvičování a opakování učiva, současně se ale snažíme žáky
seznamovat i s učivem novým. Cílem tohoto vzdělávání je kromě jiného udržet u
žáků návyky spojené se školní prací, nikoli
nutně snaha probrat co nejvíce učiva podle
školního vzdělávacího programu.
V pondělí 11. 5. nastoupilo do školy 30
žáků z 9. tříd z celkového počtu 34. Ti se
učí v rámci přípravy na přijímací zkoušky
od pondělí do čtvrtka ve 2 hodinových blocích český jazyk a matematiku.
Umožnily Vám podmínky a vybavení
školy přejít plynule na současný styl
výuky? S čím jste se museli vypořádat?
Spíše než s vybavením školy jsme se museli
vypořádat s novým stylem výuky a vytvořit
systém. Zpočátku přechod na nový způsob

Jak se Vám spolupracuje v této netradiční době s dětmi a rodiči?
Do distančního vzdělávání se zapojuje naprostá většina žáků a spolupráce s dětmi
i rodiči je velmi dobrá. Pokud se někdy
nedaří komunikovat s rodiči, což je ale
opravdu jen výjimečně, jsou zákonní zástupci opětovně kontaktováni, nejčastěji
telefonicky nebo e-mailem.
Naučila Vás současná situace něčemu
novému?
Způsob výuky v současné situaci učitele
výrazně posunul v oblasti informačních
technologií. Učitelé se naučili více pracovat s digitálními technologiemi, nebojí se
videokonferencí. Tyto zkušenosti rozhodně
budeme moci využít i v budoucnu při běžné pravidelné výuce.
Všichni vyučující se do
tohoto nového způsobu
výuky zapojili s maximálním úsilím, věnují opravdu velké množství času
přípravám, opravám, komunikaci s rodiči a žáky,
mnohdy je to stojí daleko
více času než v běžné výuce. Chtěli bychom poděkovat nejen jim, ale i všem
rodičům za jejich pomoc
při společném vzdělávání
dětí. Všichni se společně těšíme, až se se svými
žáky setkáme ve škole při
pravidelné výuce.
Na otázky odpovídal
Jan Holas,
ředitel školy
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ZUŠ SOBĚSLAV
Jaké to je učit a nebýt v přímém kontaktu se žáky? Jak probíhala výuka?
Učit zpěv, hru na hudební nástroje nebo
učit výtvarné techniky a nebýt přitom v
kontaktu se žáky? To lze? Takovou otázku
jsme slyšeli často a zpočátku si ani jeden z
nás neuměl představit, že to půjde. Nakonec to šlo, ale pouze v omezeném rozsahu.
On-line výuka nikdy nemůže nahradit
osobní kontakt se žákem, chybí při ní kontrola práce těla, mladším žákům chyběla
podpora a vysvětlování pedagoga, … Z
těchto důvodů jsme žáky nechali, aby se
rozhodli, zda distanční výuku budou absolvovat úplně, v omezeném režimu nebo
vůbec.
Naštěstí od 11. 5. nařízením vlády máme
opět otevřeno, a tak se většina žáků mohla
vrátit ke klasické výuce, i když v omezeném režimu. Standartní vyučování pokračuje pouze ve výuce individuální hry na
nástroj. Protože naše prostory úplně nesplňují podmínky pro výuku kolektivní, nadále probíhá distančně výuka hudební nauky
a výtvarného oboru, zrušena je výuka souborové hry a sborového zpěvu. Vzhledem
ke zdravotním rizikům a dle individuálních
podmínek pokračují v distanční výuce i někteří žáci.
Umožnily Vám podmínky a vybavení
školy přejít plynule na distanční styl výuky? S čím jste se museli vypořádat?
Jsme malá škola, nemáme dostatek výpočetní techniky, takže většina učitelů preferovala využití distanční výuky z domova
na vlastních počítačích a telefonech, komunikace probíhala přes e-maily, využívali jsme skype, messenger, what´s app,
video-chat, youtube, skenovali a posílali
notový materiál, využívali zakoupené výukové materiály na CD (doprovody, po-

slechové skladby, nahrávky skladeb, které
mají žáci ve svých výukových materiálech,
…), někteří kolegové vytvářeli výukové
nahrávky a videa. Zpočátku nebyla situace pro nikoho jednoduchá, chybělo nejen
dostatečné vybavení, ale také zkušenosti.
Učitelé si museli najít cestu (i podle individuálních možností každého žáka), jak
dětem práci zadávat, pak ji kontrolovat a
pomáhat zadané projekty zvládnout, aby
práce byla efektivní a hlavně, aby dětem
přinášela radost. Zpočátku jsme se snažili
o výuku formou spíše zábavnou, formou
opakování a procvičování, ale nakonec v
některých aspektech zafungovala i výuka
nového učiva.
Jak se Vám spolupracovalo v této netradiční době s dětmi a rodiči?
Z vlastní zkušenosti i z poznatku kolegů
musím vyhodnotit spolupráci jako velmi
příznivou. Situaci rodičů, hlavně maminek,
všichni dobře známe: kromě každodenních
povinností pracovních i domácích musely
zastat těžkou a důležitou roli: vytvořit fungující systém domácí výuky a navíc zastat
nelehkou práci učitelů. A pro naši školu se
ještě mnozí stali kameramany, kteří natáčeli a posílali učitelům nahrávky.
Chtěla bych na tomto místě všem aktérům
distančního studia poděkovat: učitelům a
žákům, že to spolu zkusili, experimentovali a našli cestu ke spolupráci, rodičům, že
byli velkými pomocníky a oporou, a všem,
že to nevzdali. Protože pomoc odjinud začala přicházet, až když už jsme to dokázali
sami. A že to mnohdy vyžadovalo hodně
času, odvahy, energie a nervů!

va zkusit. Více jsme začali pracovat s technologiemi, experimentovat s nejrůznějšími
způsoby výuky, my učitelé jsme vložili
větší důvěru v samostatnost dětí a v jejich
schopnost sebehodnocení. Žáci si nahrávali své výkony, museli si sami navnímat,
jaký způsob práce jim nejvíce vyhovuje a
sdělit to nám, učitelům. Určitě jsme více
využívali ve výuce poslech (např. Youtube), videohodiny mohli sledovat i rodiče.
Tento způsob výuky se dá výjimečně do
budoucna využít např. při dlouhodobější
absenci žáka i učitele, ale ne dlouhodobě,
protože výuka v ZUŠ je velmi specifická.
Nejde totiž jen o zvládnutí techniky a výuku nových poznatků. Jde především o společné sdílení krásy a jejího prožívání. A to
přes sebelepší technologii není možné.
Vedle nových zkušeností přinesl nouzový
stav i jisté příležitosti. Vzhledem k tomu,
že do školy měli žáci zakázaný vstup, využili jsme tuto dobu na vylepšení prostor:
díky finanční dotaci města jako majitele
budovy jsme vylepšili zázemí pro učitele
vybudováním sborovny, došlo k výměně
toalet, vyměnili jsme ve dvou místnostech
podlahovou krytinu, vymalovali jsme některé prostory, přeorganizovali a vytřídili
školní sklad. Výtvarnému oboru jsme vytvořili novou učebnu pro práci s hlínou,
která bude vybavena keramickou pecí.
A nyní už se jen můžeme těšit na nové
žáky.
Na otázky odpovídala Irena Molíková,
ředitelka školy

Naučila Vás současná situace něčemu
novému?
Určitě. Zjistili jsme, že zkušenost je od slo-

ZŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ROLNIČKA

Jak probíhá u Vás ve škole výuka od
vyhlášení nouzového stavu?
V naší škole, kde vzděláváme žáky s těžkým zdravotním postižením, jsme museli najít vhodnou formu vzdělávání na
dálku, která by alespoň částečně odpovídala schopnostem a možnostem dětí
různého věku a stupně postižení. Zvolili jsme formu dopisů s pozdravy, úkoly a

fotografiemi, které každý týden posíláme.
V poslední době, kdy byl zrušeno omezení
volného pohybu, paní učitelky s asistentkami navštěvují rodiny a úkoly předávají.
Natáčíme také videa se zpíváním, cvičením
a logopedickými říkanky. Pan farář Richard Dračka dětem i dospělým natáčí
biblické hodiny. Starší žáci základní školy
speciální a střední školy využívali komunikaci přes skype.
Umožnily Vám podmínky a vybavení
školy přejít plynule na současný styl výuky? S čím jste se museli vypořádat?
Podmínky pro výuku na dálku máme standartní. Museli jsme se naučit využívat nové

komunikační aplikace, které jsme dříve využívali v menší míře.
Jak se Vám spolupracuje v této netradiční době s dětmi a rodiči?
S rodiči se nám spolupracuje velmi dobře,
jsou rádi za dopisy i osobní návštěvy.
Naučila Vás současná situace něčemu
novému?
Naučili jsme se nové formy komunikace na
dálku. Příjemný a nový je také větší kontakt s rodinami žáků a osobní návštěvy.
Na otázky odpovídala Kamila Viktorová,
ředitelka školy
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Jak se vzdělávali v době nouzového stavu předškoláčci?
Nouzový stav dolehl i na mateřské školy. Činnosti MŠ DUHA jsme se věnovali již v minulé Hlásce. V tomto čísle čtenáře se svými
aktivitami seznámí MŠ Nerudova a MŠ Diakonie Rolnička.

MŠ ROLNIČKA:

Jak probíhá u Vás ve škole výuka od
vyhlášení nouzového stavu?
Naše mateřská škola byla pro děti uzavřena 17. 3. 2020. Vše proběhlo neplánovaně
a velice rychle. Od stejného data se započalo v Rolničce s intenzivním šití roušek
nejen pro dospělé, ale i pro děti. Pro ty
jsme vybírali obzvlášť pěkné látky, s dětskými motivy, aby se jim líbily a nebylo
pro ně příliš obtížné je začít nosit. Dětem
jsme roušky poštou rozeslali. Tímto způsobem probíhal provoz několik dní. Následovalo období vytváření videí, při jejichž
zhlédnutí si děti mohly připomenout Velikonoce a jejich tradice, zazpívat si, zacvičit, případně si poslechnout biblickou hodinu a hlavně zprostředkovaně si po delší
době prohlédnout známé prostory školky a

nás dospělé. Další „poštovní“ zásilka adresovaná dětem už obsahovala tipy na vnitřní i venkovní aktivity. Tím, že máme v MŠ
děti od 3 do 6-ti let a zároveň některé i se
speciálními vzdělávacími potřebami, bylo
zapotřebí vytvořit 20 obálek s rozdílným
obsahem. Každá tedy byla připravená na
míru konkrétnímu dítěti. Jednalo se o aktivity z nejrůznějších oblastí. Podle reakcí rodičů, děti měly ohromnou radost, že
právě jim přišel také jednou dopis, a ještě
s takovým překvapením.

Jak vypadá provoz MŠ od vyhlášení
nouzového stavu? Snažila se MŠ zapojit
děti do procesu výuky i přes jejich neplánované volno, např. prostřednictvím
domácích úkolů, projektů apod.?
Provoz naší MŠ byl po dohodě vedení MŠ
se zřizovatelem přerušen na základě doporučení MŠMT čj. MŠMT – 11703/2020 a
Usnesení Vlády ČR. Ze strany centrálních
institucí nebyla mateřským školám poskytnuta žádná podpora a případná organizace vzdělávání na dálku byla zcela na
jednotlivých ředitelkách. Na základě doporučení nezatěžovat děti v mateřské škole
školskými úkoly vše probíhalo jako nabídka
rodičům ze strany naší mateřské školy.
V době uzavření školy jsme využili nástrojů digitální techniky (webové stránky,
e-mail, sociální sítě, eTwinning), abychom zachovali kontakt s dětmi a rodiči
(s dětmi mezi sebou). Vzájemná interakce
probíhala na bázi dobrovolnosti formou
projektu „Skřítkové ve školce“. Začínali
jsme pohádkou. Skřítek Neruďáček a třídní skřítkové Zvoneček, Kytička, Srdíčko,
Sluníčko, Měsíček a Hvězdička zůstali
ve školce sami, stýskalo se jim po dětech
a chtěli si s nimi opět hrát. Paní učitelky
pravidelně každý týden připravovali různé
rozvojové aktivity, které mohly děti dělat
doma s rodiči. Tak postupně probíhaly
semínkové dny, pohybové dny, čarodějné

dny, dny pro maminku… Na sdílených
fotografiích a obrázcích bylo vidět, že
děti doma s rodiči tvořily, bádaly, kreslily, zpívaly… Prostřednictvím pohádky
rozvíjely nejen kreativitu a fantazii, ale
také pohybové a kognitivní funkce a naplňovaly tak cíle předškolního vzdělávání
dané Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání. Snad největší
odezvu od dětí měla prosba skřítků, zda
by jim děti pomohly navrhnout roušky,
aby zůstali zdraví. Většinu těchto děl si
můžete prohlédnout na plotě kolem naší
mateřské školy v „Neruďáčkově galerii
na plotě“. V době uzavření se naše škola zapojila také do národního projektu
„eTwinning na doma“. Ten byl připraven pro všechny, kdo vyučují své žáky
a studenty z domu. Cílem bylo inspirovat se
navzájem, zjistit, jak se baví děti napříč republikou, jak tráví během dne čas a jak vidí
situaci u nás. To vše pomocí fotografií, videí
a příspěvků.

Jak se Vám spolupracuje v této netradiční době s dětmi a rodiči?
Od samého začátku uzavření MŠ máme
navázaný kontakt s rodinami našich dětí
prostřednictvím internetu. Rodiče nám

MŠ NERUDOVA

Jak se Vám spolupracuje v této netradiční době s dětmi a rodiči?
Překvapilo nás, kolik dětí se do úkolů od
skřítků zapojilo. Z rodin přicházely nové
náměty na spolupráci. Tak bylo zřejmé, že
dětem přímý kontakt s vrstevníky a také
s učitelkami v mateřské škole chybí. Rodiče s dětmi zasílali různé vzkazy a přání,
i pozdravy pro paní učitelky. Děkuje-

posílají zpětnou vazbu na natočená videa,
případně na zásilky od nás. Součástí emailů bývají i fotografie dětí při nejrůznějších
činnostech. Některé z aktivit, které jsme
dětem nabízeli, zvládaly děti samy, některé naopak předpokládaly dopomoc rodičů,
např. cvičení jógy, výroba dárku a pohoštění ke Dni maminek, vycházka do přírody, předškolní příprava… Řada dětí se také
přišla za námi podívat. Nešlo samozřejmě
o běžnou návštěvu školky, ale o popovídání si přes plot školní zahrady. I tak nás to
pokaždé potěšilo, stejně tak i zasílané fotografie a zprávy od rodičů.
Na otázky odpovídala Kamila Viktorová,
ředitelka školy

me tímto našim rodičům za spolupráci a
vstřícnost.
Naučila Vás současná situace něčemu
novému?
Získali jsme nové zkušenosti, které pro nás
budou užitečné i do budoucna. Mezi ně
patří další, i když omezené možnosti jak se
setkávat s dětmi a rodiči mimo školu. Pro
paní učitelky rozšíření znalostí v oblasti
práce s digitálními technologiemi a využití možnosti sebevzdělávání prostřednictvím webinářů zaměřených na předškolní
vzdělávání. Také vzájemná spolupráce na
společném projektu „Skřítkové ve školce“ v jiném, „domácím“, prostředí. Nouzový stav ukázal možnost dalšího využití
moderních technologií v běžném životě a
činnostech s dětmi v MŠ. Bohužel současná situace ochudila naše děti i nás ve škole
o spoustu plánovaných společných akcí,
které už nebude možno realizovat. Mimo
jiné Slet čarodějnic, Kouzelná noc, Den
s maminkami. Ale určitě znamenala pro
spoustu dětí a rodičů dostatek času na společně strávené chvíle obyčejným hraním a
povídáním, které se často vytrácí z důvodu
pracovní vytíženosti rodičů. Přejeme všem
čtenářům, našim rodičům a dětem klidné
dny a sluníčkové léto prožité ve zdraví.
Na otázky odpovídala Eva Kuklová,
ředitelka školy
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Domácí škola, aneb jak se rodiče snažili nahradit učitele v době koronakrize…
Koronavirová krize a nouzový stav zaskočil vedle ředitelů škol a pedagogů také samotné děti a jejich rodiče, kteří se museli
ve velmi krátkém čase přizpůsobit novým
podmínkám. Někteří rodiče zapojili do
hlídání dětí babičky, dědečky a případně i
známé, obzvlášť pak ti, kteří i přes nastalou situaci museli nadále chodit do práce.
Někteří rodiče se uchýlili na ošetřovné a
ti, kterým to umožnil zaměstnavatel, trávili
dny doma se svými studujícími dětmi na
home office. Děti rodičů vykonávající práci v souvislosti s nouzovým stavem mohly
navštěvovat Mateřskou školu DUHA, která k tomu byla stanovena.
Na prvotní dopady zaváděných opatření
po vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR
zavzpomínala maminka dvou synů Michaela: „Uzavření školy nás překvapilo ze dne
na den jako většinu rodičů v našem městě
i zemi. Vzhledem k tomu, že jsem maminkou druháka ze základní školy, tak jsme se
museli během několika hodin rozhodnout,
kdo s ním zůstane doma hned druhý den.
Za necelý týden se uzavřela i mateřská
škola, kterou navštěvuje náš druhý syn.“
Zpočátku zavření škol a školek Michaela
řešila se svou rodinou takzvaně ze dne na
den. V péči o děti se střídala téměř celá
rodina, včetně babičky i dědy. Zajištěna
musela být celodenní péče o obě děti, tak i
povinnost školní výuky staršího syna.
Dětem bylo potřeba zpočátku vysvětlit, co
se vlastně děje. Nastalá situace sice připomínala prázdniny, ke skutečným prázdninám měla ale velmi daleko. V domácnosti
bylo obtížnější přimět děti k běžnému dennímu režimu a učení. Často se k redakci
doneslo, že se dětem doma do učení moc
nechce. Především zpočátku také nepřijímaly pozitivně, že se nesměly stýkat se
svými kamarády a nemohly se volně po-

sely se zaváděnými mimořádnými opatřeními. Ty se často měnily a pro všechny
nebylo jednoduché se s nimi vypořádat.

ilustrační foto
hybovat. Mnohem více času trávily doma
a s kamarády se vídaly převážně po internetu. Řada rodičů během nouzového stavu
uznala, že býti učitelem není vždy jednoduchá záležitost. Všichni se po tuto dobu
museli obrnit trpělivostí a s nouzovým
stavem a domácí výukou se vypořádat dle
svých možností a situace v rodině.
Pro vzdálenou výuku samozřejmě používali výpočetní techniku a internet. Jak
taková výuka probíhala v jedné z domácností nám opět přiblížila maminka Michaela: „Téměř okamžitě naše škola zřídila na
svých webových stránkách odkaz na úkoly,
které zadávali učitelé prvního stupně ZŠ.
Práce byla zadána vždy na týden a postupně jsme se domluvili s paní učitelkou i na
zpětné vazbě – zpracované úkoly jsme jí
posílali ofocené, nebo nechávali v poštovní schránce. Přibližně třetí týden se naše
paní učitelka pustila do odvážného, ale
skvělého kroku, on-line výuky přes skype.“
Vzhledem k tomu, že ve třídě je 16 žáků,
s výukou přes skype neměla paní učitelka větší problémy. Zaváděné změny byly
pro rodiny náročné především ze začátku,
než se novým podmínkám přizpůsobily. I
ti rodiče, kteří byli na home office, museli
domácí výuku skloubit s prací. Vedle běžných rutinních povinností a domácí výuky
ale museli řešit i jiné změny, které souvi-

Pro mnohé poměrně náročná situace měla
i své dobré stránky. Řada lidí si díky ní
uvědomila důležitost osobního kontaktu
a vylepšila si své dovednosti v užívání IT
technologií nebo internetových komunikačních prostředků. I psychologové upozorňovali na důležitost důsledné komunikace mezi učiteli, řediteli, dětmi a rodiči,
aby všichni vzájemně vyladili zcela nový
a ojedinělý systém výuky na dálku, který
měl především zpočátku i své nedostatky. Dle ohlasů řada rodičů také ocenila,
že mohla strávit více času se svými dětmi
i rodinou, i když mohly vznikat občasné
konflikty.
„Společně jsme se střídali s manželem
v péči o děti a myslím, že nám to hodně pomáhalo být nad věcí a v pohodě. Že jsme se
těšili jak domů na týden k dětem, tak i poté
do práce. Uvědomila jsem si, že dost věcí,
které jsem dřív dělala doma sama, kluci
zvládnou. Že čas, který jsme trávili na cestách za zážitky, si umíme vyplnit doma a že
jsme doma spolu rádi. V prvních týdnech
to sice trochu skřípalo a museli jsme si najít nový „rytmus dne“. Ale teď už víme, že
děti nemusí mít stále nové podněty a nové
zážitky, stačí, že si mohou v klidu doma
hrát a ví, že jsme nablízku,“ sdělila redakci
svou vlastní zkušenost maminka Michaela.
Pocity z návratu do škol byly různé. Narazili jsme na děti i učitele, kteří se do školy
těšili, ale i na takové, kteří by si neplánované volno rádi protáhli až do konce června.
-min-

Co nás pobavilo v „době koronavirové“:
„Humorné mi připada to, že jsme se zpočátku v rouškách s kolegy nepoznávali a vznikaly různé kuriozní
situace.“ 			
(SSŘ ZŠ Soběslav)

„Úsměvných aspektů distanční výuky byla celá řada. Vybírám jeden: lehce rozpačité omluvy maminek, že do zasílané nahrávky
brouká miminko, štěbetají andulky nebo chrápe tatínek.“
(ZUŠ SOBĚSLAV)

Vybrané koronavirové vtipy:
• Sněhurka už má jenom šest trpaslíků, Kejchal je
v karanténě.
• Prosba české psychisatrické společnosti. Přátelé. To,
že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami
nebo vybavením domácnosti je NORMÁLNÍ. Kvůli
tomu volat nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte,

•

až Vám začnou odpovídat. Děkujeme. Vaši přetížení
psychiatři.
(Na pláži u moře) K moři jde č. 234, připraví se
č. 235.
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ZUŠ SOBĚSLAV
Zprávičky z naší školičky
INFORMACE KE STUDIU NA ZUŠ V SOBĚSLAV
Vážení rodiče,
máte-li zájem o přijetí Vašich dětí do ZUŠ v novém školním roce
2020-2021, budeme mít letos trochu jiný postup přihlašování.
Během měsíce května – srpna budeme zapisovat všechny zájemce
o výuku v ZUŠ. Na e-mailovou adresu molikova@zussobeslav.eu
zašlete předběžné informace: jméno a příjmení žáka, rok narození,
bydliště (stačí pouze obec), škola a třída, kterou bude žák od 1. 9.
2020 navštěvovat, obor: výtvarný nebo hudební + nástroj, na který chce hrát. Připojte také telefonní kontakt zákonného zástupce,
se kterým se v srpnu budeme moci zkontaktovat. Pravděpodobně
v týdnu od 24. – 28. 8. 2020 bychom všechny zájemce pozvali
k talentové zkoušce. Počet přijatých žáků se odvíjí od dostatečné
kapacity školy ve zvoleném oboru.

I MY
Roušky pomohly proti viru
i vybrat peníze pro děti
Ráda bych poděkovala všem Soběslavákům, kteří při vyzvedávání roušek v Reklamce Petr dobrovolně vhodili do
připravené kasičky finanční podporu pro naši organizaci
I MY. Díky vám všem se podařilo vybrat celkem 2 769 Kč.
Váš dar bude využit na intenzivní podporu rodin, které se
díky koronaviru ocitly ve velmi vypjaté situaci. Jsou to rodiny „náročných“ dětí – dětí s mentálním či fyzickým handicapem, s autismem a podobně.
Pokud máte děti, víte, jak je někdy náročné se o ně starat
a zabavit je. Karanténa nás prověřila všechny. Pokud ale
máte doma dítě s autismem či handicapem, je to náročné
několikanásobně. Tak, že si to většina z nás nedovede ani
představit.
Díky vašim příspěvkům
teď jezdíme pomáhat nemocné mamince, která
vychovává svého devítiletého syna s autismem
sama. Speciální škola je
až do září zavřená, maminka je vyčerpaná, nemá
šanci si odpočinout, nemá
ve svém městě nikoho,
kdo by ji zastoupil a ulehčil jí. Syna je těžké zabavit, je hlučný, neustále
v pohybu, pokud jej hlídáte, musíte se mít stále na
pozoru.

Do hudebního oboru přijímáme žáky, kteří splní minimální talentové předpoklady, do výtvarného oboru přijímáme každého, kdo má
zájem pracovat nebo se zdokonalovat v oblasti výtvarného umění.
Od 1. 9. 2020 budeme v hudebním oboru vyučovat tyto hudební
nástroje: flétna zobcová i příčná, klarinet, saxofon, klavír, elektrické klávesové nástroje, varhany, housle, violoncello, kytara, sólový
i sborový zpěv, nově bychom chtěli otevřít výuku na lesnici, lesní
roh a akordeon. Při výběru a zakoupení vlastního nástroje nabízíme
poradenskou činnost zdarma, nabízíme také pronájem zmenšených
verzí hudebních nástrojů.
Těšíme se na všechny malé muzikanty a výtvarníky, přijďte mezi
nás. Jakékoli informace lze získat na našich webových stránkách
www.zussobeslav.eu, na adrese molikova@zussobeslav.eu nebo
telefonním čísle 723 776 870.
Za všechny zaměstnance školy Mgr. Irena Molíková,
ředitelka školy

Nad rámec našich služeb tak mamince hradíme konzultace psycholožky a jezdíme do rodiny ve dvou: poradkyně
rané péče provází maminku, vyslechne ji, podpoří a druhá
kolegyně pak pracuje se synem, vezme jej na procházku,
odlehčí mamince od vyčerpávající péče o něj...
Takových rodin je nyní mnoho. Speciální školy a zařízení
se nemohou otevřít. Rodiče jsou vystaveni neúměrnému
tlaku. Děkujeme proto, že pomáháte s námi.
Klára Csirková, ředitelka
www.IMYpomahame.cz

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY
7. 6. 2020
od 7 do 9:30 hod., areál chovatelů

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
každý pátek od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, Tel. 602 126 685

K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů a chovatelských potřeb.
Areál bude zpřístupněn v omezeném
provozu z nařízení vlády ČR.
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RC SOBÍK
Milé děti, maminky a tatínkové,
měsíc červen začíná významným dnem,
a to Mezinárodním dnem dětí. Vyhlášení tohoto dne se datuje různě, protože
v historii bylo hodně podnětů pro stanovení tohoto svátku. Cíl byl však společný
a spočíval v tom, abychom jednou v roce
upřeli naši pozornost právě na děti.
V této těžké době, kdy většina dospělých
tápe ve všech informacích okolo nás, je
opravdu důležité, abychom ukázali těm
nejmenším, že je všechno v pořádku,
a že se stále mohou radovat a hrát si. Protože právě ony jsou citlivější než my a pravděpodobně jsou ještě více rozčarováni ze
situace, která vznikla. Proto jsme se i v této
složité době rozhodli pro děti členů našeho
spolku uspořádat oslavu Mezinárodního dne
dětí. Mrzí nás, že jsme limitováni počtem,
a tím pádem musíme akci realizovat pouze
pro členy. Jedná se však z naší strany o malou kompenzaci za nedobrovolné dvouměsíční zavření herničky. Den dětí oslavíme
31. května od 15 hodin malou dobrodružnou výpravou, která začne u naší herničky. Děti si po cestě vyrobí na památku
něco hezkého, zasportují si a na konci na
ně bude čekat malá odměna. Na Sobíkovu

Program platný od 25. 5.
Pondělí
		

9.00 – 9.45
10.15 -11.00

Úterý		
9.00 -10.00
		
15.00 -16.00
		
Čtvrtek 		
9.00 – 9.45
		
10.15 – 11.00
		
15. 00-16. 00

Pohybové hrátky I. (Iva)
Pohybové hrátky IV. (Iva)
Cvičení s kočárky (Iva)
Sobíkovy hrátky (Pavla)
Pohybové hrátky II. (Iva)
Pohybové hrátky III. (Iva)
Cvičení pro maminky bez dětí (Iva)

cestu s kamarády bude možné vyrazit v časovém rozpětí od 15 do 16 hodin, abychom
se vyvarovali většímu seskupování lidí.
Naše hernička je od 25. května opět otevřená. Bohužel jsme museli v rámci hygienických opatření upravit program, ve kterém
zatím nenajdete volnou hernu. Pokud se
nařízení změní, budeme Vás včas informovat prostřednictvím našich facebookových
a webových stránek. Jestliže jste zakoupili
permanentku na toto školní pololetí, jejich
platnost se prodlužuje do 26. června a lze ji
vyčerpat na jakýkoliv program.

Nové cvičení pro maminky bez dětí je zaměřené na protažení a zpevnění celého těla,
kdy využíváme různé pomůcky (overbally,
therabandy, balanční plochy apod.). Cvičení vychází z vývojových motorických
vzorců. Přijďte vyzkoušet a uvidíte, jak
dokážou jednoduché cviky, které Vaše děti
s jistotou každodenně provádějí, dát nám
dospělým do těla.
Přejeme všem klidné dny a doufám, že se
v RC Sobík brzy potkáme.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

PŘIPOMÍNKA VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SV. VÁLKY
Začátkem května jsme si připomínali 75 let od ukončení druhé světové války a osvobození naší země spojeneckou a Rudou armádou. Tyto
květnové dny byly uctěny komorněji a bez velkých oslav z důvodu stále
trvajícího vládního omezení souvisejícího s nákazou COVID-19. Ani
v Soběslavi se na hrdiny květnových událostí nezapomnělo.
Soběslavští občané v roce 1945 přivítali na náměstí Republiky Rudou
armádu 10. května. Vojáci byli zasypáni květinami, velitelé zvedáni do
výše a oslavováni. Radost místních byla tehdy upřímná a nefalšovaná.
Nikdo netušil, že se sovětská vojska vrátí v roce 1968 znovu, tentokrát
však ne za účelem osvobození, ale obsazení naší země.
-pimČerpáno z knihy Pohledy soběslavské III. od Petra Lintnera

Jedná se o akci pro členy RC Sobík.
Nutná rezervace předem!
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Policejní zápisník
•

Policisté soběslavského obvodního oddělení
zahájili úkony trestního řízení proti mladému muži. Tento byl v nočních hodinách dne
4. 4. kontrolován hlídkou na silnici v katastru
obce Skalice, kdy řídil osobní vozidlo tovární značky Rover. Byl zjevně opilý, s policisty
odmítal komunikovat, podrobit se dechové
zkoušce a prokázat svoji totožnost. Následně
se snažil z místa odejít. Policisté tak museli
dokončit svůj zákrok použitím donucovacích
prostředků. Následným šetřením jeho totožnost zjistili. Současně s tím však vyplynulo,
že má vysloven trest zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do října 2020. Muž
svým jednáním naplnil skutkovou podstatu
přestupkového jednání a stal se tak důvodně
podezřelým ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy je ohrožen až
tříletým trestem odnětí svobody.

•

Na obvodním oddělení je prověřováno oznámení o poškození pásového bagru značky
Takeuchi TB 175C. Ke skutku mělo dle oznamovatele dojít v době mezi šestou hodinou
večerní dne 20. 4. a půl sedmou hodinou
ranní následujícího dne 21. 4., kdy byl uvedený stroj odstavený na staveništi železničního
koridoru v prostoru mezi obcemi Soběslav
a Sedlečko u Soběslavě. Poškozením kabiny
bagru byla stavební firmě způsobena škoda ve
výši odhadem 20 000 korun. Policisté případ
šetří jako poškození cizí věci a jelikož se nejedná o ojedinělý případ, policisté dle možnosti
v rámci výkonu své služby prostory těchto staveb kontrolují.

•

Pátráme po zloději, který se v nočních hodinách z 22. 4. na 23. 4. vloupal do kanceláře
jedné z firem na jihozápadním okraji města
Soběslavi. Po násilném vstupu místnost prohledal a našel ,,pouze“ malou finanční hotovost v drobných mincích. Poškozením zařízení
kanceláře však způsobil hmotnou škodu ve
výši minimálně 5 000 korun. Trestní zákoník
za takovéto jednání stanoví trest odnětím
svobody na dobu až dvou let. V současném
nouzovém stavu“ pak trest odnětím svobody
na dobu od dvou do osmi let.

•

Zatím pro policisty neznámý pachatel v době
od sedmnácté hodiny dne 30. 3. do 29. 4. posprejoval zeď bytového domu Na Svépomoci
v obci Soběslav, a to nápisy černou barvou,
kdy Společenství vlastníků jednotek způsobil škodu v celkové výši 80 000 korun, a dále
v Soběslavi u Nového rybníka posprejoval
objekty patřící Rybářství Třeboň, kdy škoda
v tomto případě přesáhla 15 000 korun. Policisté tento případ řeší jako poškození cizí věci
– sprayerství.
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství
por. Mgr. Miroslava Doubka
nstržm. Jana Štecová

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
KULTURNÍ DŮM VESELÍ NAD LUŽNICÍ
•

Červen až září

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 2020
Veselí nad Lužnicí bude letos již popáté součástí úspěšného projektu
Umění ve městě. Výstava začala před třinácti lety v Českých Budějovicích, poté se v roce 2013 rozšířila do Hluboké nad Vltavou
a v roce 2016 i do Veselí nad Lužnicí. Hlavní myšlenkou projektu
je, aby umění bylo lidem blíže a bylo nedílnou součástí veřejného
prostoru. Kurátorem výstavy je Michal Trpák. Letošním tématem se
stala voda. Cílem je, aby se umělecká díla objevila jak na hladině,
tak v okolí řek a vodních ploch jižních Čech. Letos se ve Veselí nad
Lužnicí můžete těšit na sochu Veslař od Anny Krninské umístěnou
na pontonu na řece Lužnici a druhé dílo bude stát na břehu řeky
Lužnice a půjde o „socholavičku“ vyrobenou 3D tiskem z betonu od
sochaře Michala Trpáka. Park u KD.
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Úterý 16. června – úterý 22. září

MEDVĚD, MÉĎA, MEDVÍDEK
Výstava medvídků ze soukromé
sbírky Drahomíry Venclíkové. Plyšový medvídek se stal fenoménem, jde
o nejoblíbenější dětskou hračku a
mnohdy i cenný sběratelský artikl.
Přijďte na výstavu medvídků, kde budete moci vidět na 500 medvídků z různých materiálů, medvídky obyčejné
i cenné a nebude chybět ani medvídek
od firmy Steiff, tedy od prvního výrobce medvídků, který funguje dodnes.
Pro děti i dospělé jsou připraveny zábavné pracovní listy, ze kterých budou
na dernisáži vylosování tři výherci, již
obdrží hodnotné ceny. Dozvíte se mno-

ho zajímavostí a věřte, že výstava není
určena pouze dětem, ale i pro děti v nás
všech.
Výstavní místnost KD vždy v úterý, ve
čtvrtek a v sobotu od 13:00 do 17:00 hodin.
Vstupné: 20 Kč. Dernisáž v úterý 22. září
od 18:00 hodin.

• Středa 17. června
LISTOVÁNÍ – BITEVNÍ POLE
– Jérôme Colin
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě.
A on se z toho může zbláznit. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu bojuje
Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyřicet, a
Věra Hollá.
Park za KD od 18:45 hodin, v případě

nepříznivého počasí víceúčelový sál
KD, vstupné: 100 Kč.
• Sobota 20. června
VESELSKÁ OZVĚNA 2020
– SOTTO IL TONO
Koncert z letního cyklu koncertů duchovní hudby. Kostel Povýšení sv. Kříže od 19 hodin, vstupné: dobrovolné.
• Sobota 27. června
VESELSKÁ OZVĚNA 2020
– KYTAROVÉ DUO CD
Koncert z letního cyklu koncertů duchovní hudby.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Drahov od 19 hodin, vstupné: dobrovolné.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

Střípky ze soběslavské historie
Zajímavé je zjištění, kolik měla
Soběslav před druhou světovou
válkou hospod. Ale jenom část
z nich byla schopna se touto
činností uživit. Někteří měli
hospodářství, pole, jiní k hospodě provozovali i jiné řemeslo.
Nejvíce jich bylo na straně táborské. Byl to Rudolf Preis,
František Hák „Na Růžku“,
později Bohumil Kolací, „Národní hostinec“, hospoda „Slovanka“ a hostinec Františka
Ctibora „ U Zlatého lva“. Vedle
F. Ctibora stávala sýpka, dobytčí váha a prostorné tržiště, což
bylo pro hospody stojící poblíž
dobré, měly více „kšeftů“.
Ve směru k Nedvědicím, v ulici Bechyňské byla hospoda
„ Na Hvížďalce“, na straně
k Chlebovu v ulici Dírenské
měl hospodu Antonín Srnský.
Ke Zvěroticům byla hospoda
„U Růže“ Josefa Valenty a na
veselském předměstí býval
Alois Vošta.
K Veselí byla ještě za mostem hospoda pana Lískovce
„U Zeleného stromu“, kam večer rádi chodili studenti, protože majitel měl hezké dcery,
které mu někdy pomáhaly obsluhovat hosty. Dále tam byl
hotel „Zvon“, kde se konaly

tlustý Honza, který vážil
asi sto padesát kilo, vynikal
bohémskými sklony, aranžoval
různé taškařice a sám také
zápasil a musel být při každé
události.

pro město i venkov zábavy,
které v létě bývaly na zahradě.
Ve středu města hrál hlavní roli
hotel „Slunce“, zvaný též „Na
Chabrusu“, kde se scházeli především „chabrusáci“ a bohatí
obchodníci s dobytkem. Slovo
„chabrus“ je hebrejské a znamená družstvo. Při dražbách
je „chabrus“ spolčení licitantů,
kteří mají mezi sebou tajnou
úmluvu, že jeden z nich koupí
zboží lacino a o zisk se rozdělí.
Totéž bývalo i v hotelu „U
České lípy“, kde byl majitelem
pan Šitra a kde se scházela
zámožná smetánka, kartáři
a lidé s naditými prkenicemi.
Na náměstí nám zbývá ještě
hostinec „U Černého orla“, kde

býval hostinským nejprve pan
Zeman a potom Josef Hořejš,
v tzv. „Smrčkově domě“
pocházejícím z 15. století, kde
je dnes jedinečné muzeum
blatského folklóru. Na náměstí býval také hostinec Fialův a
v Jirsíkově ulici měl hospodu
Jan Košťál.
V hospodě „U Preisů“, v domě,
který je dnes předělán na bytovou jednotku, bývalo vždy
veselo. Scházívala se tam
společnost zpěváků, lidé z
„impregnačky“, bývalí „Vídeňáci“ a zaměstnanci „Lady“,
různí kumpáni, potulní umělci,
cirkusáci, zápasníci a podobná
všehochuť. Hostinec byl veden
bratry Preisovými, z nichž

Na závěr si povíme něco
o tom, jaké pivo se čepovalo
v Soběslavi v r. 1907: „Pivo
českobudějovické čepuje se
u Košťálů a u Zlatého Lva
(Fr. Ctibor), u Zvonu pivo plzeňské a třeboňské (Ed. Bazika), u Slunce pivo plzeňské
a přehořovské (Fr. Ohnesorg,
u města Soběslavi pivo přehořovské (J. Klika), u Zeleného
stromu pivo dírenské (J. Lískovec).
Pivo soběslavské čepuje se
v následujících hostincích: Na
Hvížďalce (J. Brich), v Národním hostinci (J. Burda),
U Hasiče (J. Erpek), U Špačků
(J. Jindra), U černého orla (Fr.
Lískovec), U Beránka (Moravcová), U Jelena (A. Marková),
U Růže (Jos. Němeček), u Preisů (R. Preis) a u České lípy (Jan
Šitra).
Pivo třeboňské čepuje se
u Skočdopolů (V. Skočdopole),
pivo táborské U Nádraží (J. Valenta st.) a u Slovana ( J.Valenta
ml.)“.
Jaroslav Pražma
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SPORTEM OPĚT KU ZDRAVÍ I NA SPORTOVIŠTÍCH
V měsíci dubnu a květnu se v reakci na rozvolňování mimořádných opatření postupně otevírala v omezeném režimu venkovní
sportoviště a od 11. 5. také krytá sportoviště. Svou činnost postupně obnovily také jednotlivé sportovní oddíly. Jako první začali
sportovat členové oddílu aikido, volejbalu a ledního hokeje. Čas,
kdy byla sportoviště zavřená, využil TJ Spartak k údržbě a menším opravám, které si byl schopen realizovat sám a nebyly vázány
na dotace od JčK nebo MŠMT.
„Podařilo se nám zrenovovat povrchy v sokolovnách a provést
s předstihem údržbu zimního stadionu vzhledem k jeho předčasnému uzavření. V předstihu jsme také s přípravnými pracemi v kempu, tam je však situace vzhledem k nastalým opatřením komplikovaná, protože veškeré školní kurzy, které máme v kempu v průběhu
května a června, jsou zrušeny,“ sdělil redakci vedoucí TVZ Michal Pánek.

„Příprava kurtů před sezonou probíhala v rámci možností a nařízení vlády cca od 1. týdne v dubnu. Po uvolnění opatření začal dne
16. 4. provoz v omezeném režimu bez sociálního zázemí a občerstvení pro členy klubu. Od 25. 5. přešel tenisový klub na plný provoz
a je možné využívat i sociálního zázemí. Soutěže budou probíhat
pouze v omezené míře v průběhu červnu. Tradiční letní turnaje
dětí i dospělých budou snad bez omezení. I když zavedená omezení
během nouzového stavu přinesla své komplikace, za jejich výhodu považuji možnost dětí trénovat hned po skončení on-line výuky
skoro celý den,“ sdělil redakci Jiří Štolfa informace k uvedení TK
Soběslav do opětovného provozu.
Na sportovištích bylo vyžadováno dodržování opatření proti šíření
viru nařízených vládou ČR i přesto, že některá z nich byla pro veřejnost i provozovatele sportovišť obtížně uskutečnitelná.
redakce

Ještě v dubnu se začaly připravovat na letní sezonu také tenisové
kurty, které se opětovně otevřely členům v polovině dubna.

Stolní tenisté DDM Soběslav-Studená se udrželi ve 3. celostátní lize
Předčasně z důvodu koronavirové krize
byly v sezoně 2019-2020 ukončeny soutěže stolních tenistů. Poslední utkání se
odehrála v pátek 13. 3. 2020. V ligových a
krajských soutěžích se nestihla odehrát dvě
kola, v okresních soutěžích, ve kterých se
hraje každý týden, se neodehrálo většinou
jedno kolo.
Největší drama o udržení se odehrálo ve
3. lize, skupině A, ve které spojené A-družstvo DDM Soběslav-Studená obsadilo
sestupové 10. místo z 12 účastníků. Česká asociace stolního tenisu vyhlásila
21. 4. 2020 ukončení soutěží. Současně
ale rozhodla, že všechny týmy, které měly
v posledních dvou kolech šanci udržet se
v soutěži, mají možnost přihlásit se do této
soutěže i v příštím roce. Naše A-družstvo
si tak v nové sezoně udrží ligovou příslušnost. Nadějná sestava Ladislav Dobiáš
(odchovanec oddílu), Ondřej Pešek (přestup z Třeboně), Jan Ondráček, Radim
Šindelář (oba přestup ze Studené) a Tomáš
Hložek bude doplněna o jednoho staršího
zkušeného hráče a doufáme, že v příští sezoně obsadí lepší než 10. místo, které znamená sestup do Jihočeské divize.
B-družstvo pod hlavičkou Veselí nad Lužnicí obsadilo v Jihočeské divizi poslední
12. místo a sestupuje do Krajského přeboru. Sestava Kamil Barták, Filip Vondruška,
Arnošt Pražák, Josef Holub a Vít Sechovec
posilněná ve 2. polovině sezony o Tomáše Hložka neměla šanci v silné konkurenci
divizi udržet. V příští sezoně sice odejdou
veselští Kamil Barták a Arnošt Pražák, ale
družstvo bude posíleno členy A-družstva,

kteří se nevešli do základní sestavy, a má
tak šanci na udržení v Krajském přeboru.
Konečně C- družstvo obsadilo v Okresním
přeboru slušné 6. místo v sestavě Josef Holub, Jaroslav Sedlický, Petr Matějů, Oldřich
Vondruška, Martin Novotný, Martin Holub,
Pavel Hložek a Jiří Cvach. Vzhledem k příchodu nových členů do oddílu uvažujeme
i o přihlášení D-družstva do Okresní soutěže, ve které by si mohli zahrát i mladí odchovanci, kteří jinak nemají možnost hrát
soutěžní utkání mužů.
V DDM Soběslav má oddíl výborné podmínky k tréninku a hraní krajských soutě-

ží, zatímco 3. ligu hrajeme v malém sále
sokolovny TJ Spartak Soběslav. Oddíl
tímto děkuje zřizovateli DDM Tábor, pobočka Soběslav za materiální podporu své
činnosti, dále městu Soběslav za finanční
příspěvek na činnost oddílu, také sponzorům Jednota OD Tábor, Banes Soběslav
a Sapservis Soběslav za podporu činnosti
a při pořádání krajských turnajů mládeže.
Doufáme, že se všem těmto podporovatelům odvděčíme dobrými výsledky zejména ve 3. celostátní lize, ale i v krajských
a okresních soutěžích.
Pavel Hložek, předseda oddílu

A-družstvo DDM Soběslav-Studená: Radim Šindelář, Jan Ondráček, Tomáš Hložek
a Ladislav Dobiáš.
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FOTBAL
Rozpis přípravných zápasů mužů FK Spartak Soběslav
6.6.

Soběslav		

Protivín

16,00

13.6.

Soběslav		

Lom

17,00

19.6.

Soběslav		

Sokol

17,00

18.7.

Soběslav		

Jankov

17,00

22.7.

Soběslav		

Táborsko

18,00

25.7.

Olešník		

Soběslav

17,00

1.8.

Soběslav		

Benešov

10,15

8.8.

Protivín		

Soběslav

16,00

inzerce
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách, slepičky Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 15 - 19
týdnů, cena 169 -219 Kč/ ks.
Prodej:
Soběslav – u vlak. nádraží
9. 6. 2020 - 17.50 hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz

VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI
Hledáme paní, pro kterou je úklid
radostí,ve věku nad 45 let, pro pravidelnou výpomoc v domácnosti cca 2x týdně
(Soběslav). Požadujeme serióznost, spolehlivost, diskrétnost. Odměna dohodou,
preferujeme dlouhodobou spolupráci
s nástupem ihned. Pozn. vyšší nároky
na úklid. Tel.: 775 563 241.

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 30-50cm
dle přání zákazníka
Dřeviny: smrk, borovice, listnaté dř.
Nově nabízíme PALIVOVÉ DŘEVO

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•
•

Prodej

Nemovitosti
- www.inrekareality.cz
Prodám zavařovací sklenice.
Tel. 731 281 194
Prodám starší nábytek z pozůstalosti v Soběslavi, levně.
Tel. 736 265 305

Koupě
•

Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862

•

Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny,
vojenské předměty – šavli,
uniformu a podobně. Můžete
nabídnout i jiné staré předměty
nebo celou sbírku a pozůstalost. Tel: 722 777 672

Ostatní
•

•

Rodina se 3 dětmi hledá
v Soběslavi pronájem bytu
Tel. 792 234 365
Nabízím malířské a natěračské
práce. Tel: 728 987 702.

•

Mladá rodina hledá byt 2+1
k dlouhodobému pronájmu
v Soběslavi. Tel: 724 160 637,
792 325 480

•

Prosím Vás o pronájem bytu
v Soběslavi. Velmi děkuji.
František Červenka, náměstí
Republiky 59, Soběslav.

•

Hledám do Soběslavi paní na
úklid, 1x za 14 dní, 2-3 h.
Tel. 381 524 401.

Termín uzávěrky inzerce
10. 6.; pište na
hlaska@musobeslav.cz
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INFOCENTRUM

Nabízíme nové suvenýry a knihy

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

Vedle informací nabízíme:

Společnost
Soběslav
přijme do HPP na 1 směnu

turistické vizitky, známky a deníky, odznaky
suvenýry: svíčky, keramické hrnky, zvonky, štamprle,
magnetky, záložky, zrcátka, sirky, bloky na psaní,
universílní nože

Obráběče kovů

(práce na fréze - horizontální, vertikální)

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.

elektrikáře
Info: 777 793 000

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

náměstí Republiky čp.1, infocentrum@musobeslav.cz,
www.musobeslav.cz , 381 508 195, 601 339 095

AKCE NA ČERVEN
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

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

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

GEODETICKÉ PRÁCE

VESCE 44, Soběslav

info@geodeziejih.cz
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