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Dočtete se v tomto čísle:

Busta Otakara Ostrčila v parku Zadražilka (nahoře), pohled
na park Promenáda a historické centrum Soběslavi přes Černovický potok (dole); foto: archiv
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Přejezd přes koleje v ulici
P. Bezruče se uzavře pro
automobilovou dopravu
Železniční přejezd v ulici P. Bezruče ve směru
na Chlebov bude od 1. 3. 2022 změněn na PŘECHOD PRO PĚŠÍ. Cyklisté mohou sesednout
a kolo po přechod převést. Silniční provoz bude
veden přes nově vybudovanou komunikaci
propojující ulici K Sedlečku a silnici č. 135 na
Zvěrotice (viz mapa). Bezpečnost přechodu pro
pěší bude zajištěna stávajícím zabezpečovacím
zařízením přejezdu.
-min-

AKCE V BŘEZNU
Foto:archiv

Výstavy:
4. 3. – 31. 3. „Nic lidského mi není cizí“ - výstava fotografií Václava
Havla, výběr fotografií ČTK z let 1988 – 2011, vernisáž v pátek 4. 3.
s hudebním doprovodem Marka Cihláře a spol., stará radnice čp. 1, 17 h
Akce v Soběslavi:
5. 3. RC Sobík – Burza dětského oblečení, foyer kulturního domlu,
8,30 h

Nový
rybník

5. 3. Jarní tvoření s Michaelou Huslarovou, městská knihovna,
9 – 11,30 h
6. 3. Burza a trhy – areál chovatelů, 7 – 9,30 h
7. 3. Křemílek a Vochomůrka – loutková pohádka, LS Kašpárek
a kamarádi, loutkový sál kulturního domu, 17 h
8. 3. Univerzita třetího věku, malý sál kulturního domu, 9 – 12 h
8. 3. Den otevřených dveří ZŠ Komenského – den otevřených dveří
se uskuteční pro budoucí prvňáčky, ale i pro širokou veřejnost, připravena bude prezentace 150. výročí položení základního kamene
budovy, 15 – 18 h
14. 3. Křemílek a Vochomůrka – loutková pohádka, LS Kašpárek
a kamarádi, loutkový sál kulturního domu, 17 h
21. 3. Dokonalá svatba – divadelní představení, Indigo company,
kulturní dům, 19 h
22. 3. Univerzita třetího věku, malý sál kulturního domu, 9 – 12 h
25. 3. Zrnko poezie – Pavel Kolmačka, básník a spisovatel, kavárna
Zrnko Café, 17 h
27. 3. O chytrém Honzovi a krásné Madlence - DAP Praha,
velký sál kulturního domu, 10.30 h

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

středa 2. 3.

od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 25. ledna 2022.
Usnesení č. 2/016/2022
Rada města schvaluje střednědobé výhledy
rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem Soběslav ( MŠ Duha Soběslav,
MŠ Soběslav Nerudova, ZŠ Soběslav
Tř. Dr. E. Beneše, ZŠ Komenského
Soběslav, Senior-dům Soběslav, Kulturní dům města Soběslavi a Poliklinika
Soběslav) na roky 2023 a 2024 v předloženém znění.
Usnesení č. 2/017/2022
Rada města projednala návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se stanoví
školský obvod základních škol zřizovaných
městem Soběslav a část společného školského obvodu základních škol, a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 2/018/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy ulice Petra Voka v Soběslavi“, který se bude konat 7. 2. 2022 v 13.00
hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové		
- Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
- Mgr. Vladimír Drachovský – člen
ZM
- Jiří Pour – pracovník KT MěÚ
náhradníci
- Ing. Jindřich Bláha – starosta města
- Michal Turek – člen RM
- Ing. Hana Petrů – pracovnice KT MěÚ
Usnesení č. 2/019/2022
Rada města souhlasí s programem 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 16. 2. 2022 od 18:00
hodin ve velkém sále Kulturního domu
města Soběslavi:
-

Změna č. 1 rozpočtu města na rok 2022
OZV č. 1/2022 , kterou se stanoví školský obvod základních škol
Majetkové převody
Žádost o projednání záležitosti zastupitelstvem obce
Různé

Usnesení č. 2/020/2022
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50, Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí
s vyřazením nefunkčního zahradního stroje (traktůrku) MTD RH 180 ze svěřeného
majetku školy.
Usnesení č. 2/021/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 374/3
zahrnující byt o velikosti 2+1 o výměře 65,1
m2 včetně příslušenství a spoluvlastnického
podílu na společných prostorech ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 374 na pozemku
p. č. 1010/7 v ulici Na Ohradě, Soběslav II,
která je ve vlastnictví města Soběslav, dle
předložených podmínek.
Usnesení č. 2/022/2022
Rada města projednala návrh studie cyklostezky
Soběslav-Klenovice-Roudná
zpracovaný projekční kanceláří Graphic
PRO, s. r. o., Tábor. Po úpravách bude studie zveřejněna a k ní budou shromážděny
připomínky občanů.
Usnesení č. 2/023/2022
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v domech s pečovatelskou
službou v Soběslavi dle návrhu
předloženého sociálně zdravotní komisí.
Usnesení č. 2/024/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke koncesní smlouvě ze dne 5. 12.
2016 na provozování vodovodů a kanalizací mezi městem Soběslav a firmou Čevak,
a. s., České Budějovice, kterým se prodlužuje doba nájmu vodohospodářského majetku na dobu určitou do 31. 12. 2023.
Usnesení č. 2/025/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 9 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008,
ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi,
s. r. o., kterým se zvyšuje roční úplata za výkon veřejně prospěšných služeb
o 1.350.000 Kč + DPH z důvodu nárůstu
cen energií a služeb, s účinností od 1. 1.
2022.
Usnesení č. 2/026/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 4. 11. 2020
mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., kterým dochází k úpravě
příloh č. 1 a č. 2, tj. seznamu spravovaných
bytových a nebytových prostor, s účinností
od 1. 1. 2022.

Usnesení č. 2/027/2022
Rada města souhlasí
s uzavřením dodatku č.
13 ke smlouvě o nájmu
ze dne 2. 1. 2001, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o., kterým dochází k úpravě Přílohy č. 1 – Seznam hmotného investičního majetku, s účinností
od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 2/028/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 31. 8. 2020
mezi městem Soběslav a firmou Eva Himpanová, Soběslav, kterým se mění způsob
úhrady spotřebované vody ve stánku na náměstí Republiky.
Usnesení č. 2/029/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit vzájemné darování částí pozemků
p. č. 3919/2 a p. č. 3988 o celkové výměře
90,2 m2, v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje, za části pozemků p. č. 359/1 a
p. č. 3919/1 o celkové výměře 86 m2, v dosavadním vlastnictví města Soběslav, vše
v k. ú. Soběslav. Vzájemným darováním
se vypořádává rekonstrukce předprostoru
škol v Soběslavi.
Usnesení č. 2/030/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemku p. č. 4004 o výměře
741 m2 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha, do
vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 2/031/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení a provozu informační platformy
Smart INFO mezi městem Soběslav a firmou Galileo Corporation, s. r. o., Chomutov, zajišťující rozesílání novinek uveřejněných na internetových stránkách města
za cenu 8.500 Kč + DPH a roční udržovací
poplatek 1.950 Kč + DPH.
Usnesení č. 2/032/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o výpůjčce mezi městem Soběslav a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, České
Budějovice, na přenechání 100 ks kompostérů pro domácí kompostování o velikosti 1050 l v souvislosti s realizací projektu
„Pořízení kompostérů pro domácí kompostování, kontejnery na textil, Re-use centra
a vratné nádobí“ podpořeného z operačního programu životní prostředí. Finanční
podíl města činí 71.558 Kč.

březen 2022

4

USNESENÍ

3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. února 2022.
Usnesení č. 3/033/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. ZM
1/2022 dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou
Schejbalovou.
Usnesení č. 3/034/2022
Rada města souhlasí se změnou organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 3. 2022.
Usnesení č. 3/035/2022
Rada města projednala návrh studie
cyklostezky pro pěší a cyklisty Soběslav
– Chlebov zpracovaný projekční kanceláří Graphic PRO, s. r. o., Tábor. Studie
bude zveřejněna a k ní budou shromážděny
připomínky občanů.
Usnesení č. 3/036/2022
Rada města se seznámila se studií parkovišť
v ulici Na Ohradě v Soběslavi zpracovanou
Ing. Robertem Juřinou, Soběslav.
Usnesení č. 3/037/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy ulice
Petra Voka v Soběslavi“, které se uskutečnilo 7. 2. 2022 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
3.201.762 Kč + DPH.
Usnesení č. 3/038/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na „Pořízení stomatologického křesla
do ordinace na Poliklinice v Soběslavi“ (ul.
Petra Voka, čp. 159), které se uskutečnilo
31. 1. 2022. Vítězem výběrového řízení
se stala firma LIEHMANN CZ, s. r. o.,
za cenu 501.324,79 Kč + DPH.
Usnesení č. 3/039/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, kterým se mění cena díla na akci
„Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ na
částku 36.248.912 Kč + DPH v souvislosti
se změnou dodávky výtahů.
Usnesení č. 3/040/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou Galileo
Corporation, s. r. o., Chomutov, o publikování otevřených dat úřední desky za pořizovací hodnotu 17.500 Kč + DPH a roční
provoz 4.500 Kč + DPH.

Usnesení č. 3/041/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a EG.D, a. s.,
Brno, v souvislosti s realizací akce „Chlebov: přípojka kNN Vondruška“ na pozemku p. č. 1050/2 v k. ú. Chlebov, který je
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 3/042/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a EG.D, a. s., Brno,
v souvislosti s realizací akce „Soběslav:
Na Švadlačkách, rek. vNN AlFe“ na pozemku p. č. 2951/1 v k. ú. Soběslav, který
je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 3/043/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Soběslav a CETIN, a. s.,
Praha, v souvislosti s realizací akce „FTTH
Soběslav Veselské předměstí SOTAB3“ na
pozemcích p. č. 692/4, 3838 a 3839, vše
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města.
Usnesení č. 3/044/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Soběslav
a MUDr. Veronikou Kloučkovou, Praha,
kterým se rozšiřuje předmět nájmu v podkroví budovy čp. 159 v ulici Petra Voka
v Soběslavi (poliklinika) o výměru 38,6 m2,
s účinností od 15. 2. 2022 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 3/045/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi městem Soběslav a Vodní záchrannou službou
ČČK Soběslav, pobočný spolek, Soběslav,
na pronájem nebytových prostor v Kadlecově ulici čp. 306, Soběslav II, na pozemcích p. č. 864 a p. č. 866 v k. ú. Soběslav,
o celkové výměře 98,41 m2, na dobu
neurčitou od 1. 3. 2022.

USNESENÍ

4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 15. února 2022.
Usnesení č. 4/046/2022
Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení Informačního střediska města Soběslavi za rok 2021 předloženou pracovnicí
MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou
a hodnocení měsíčníku Soběslavská hláska
za rok 2021 předloženou pracovnicí MěÚ
Ing. Michaelou Novákovou.

Usnesení č. 4/047/2022
Rada města souhlasí s tiskem měsíčníku
Soběslavská hláska v barevném provedení
a s úpravou ceníku inzerce v Soběslavské
hlásce dle návrhu předloženého Ing. Michaelou Novákovou, redaktorkou Hlásky,
a dále se zvýšením ceny měsíčníku Hláska ze současných 10 Kč na 12 Kč od
1. 4. 2022.
Usnesení č. 4/048/2022
Rada města za přítomnosti vrchního strážníka Městské policie p. Miroslava Drse
projednala zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok 2021.
Usnesení č. 4/049/2022
a) Rada města bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků
města Soběslavi, městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných
hasičů provedené k 31. 12. 2021 dle
zápisu předloženého pracovnicí finančního
odboru MěÚ paní A. Pickovou.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2021 dle návrhu předloženého inventarizační komisí.
Usnesení č. 4/050/2022
Rada města souhlasí se spoluprací města Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s.,
České Budějovice, v roce 2022 dle
předloženého návrhu za cenu 42.200 Kč.
Usnesení č. 4/051/2022
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na zakázku malého rozsahu „Oprava VZT Kino Soběslav“, který
se bude konat 28. 2. 2022 v 13.00 hodin
na MěÚ Soběslav, a dále na zakázku malého
rozsahu „Obnova místních komunikací
K Libouši a Na Pískách v Soběslavi“, který
se bude konat 28. 2. 2022 v 13.30 hodin
na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové		
- Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
- Mgr. Petr Valeš – člen RM
- Ing. Jiří Klíma – člen ZM
náhradníci
- Ing. Jindřich Bláha – starosta města
- Michal Turek – člen RM
- Miloš Šimek – člen ZM
Usnesení č. 4/052/2022
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské policie Soběslav v roce
2022 mezi městem Soběslav a firmou
Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar
v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha,
spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
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10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera,
Soběslav, na dar v hodnotě 6 tis. Kč, firmou
Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodnotě 8 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr,
s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč.
Usnesení č. 4/053/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství mezi městem Soběslav
a o. p. s. Toulava, Tábor, na podporu v oblasti cestovního ruchu. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, roční poplatek
hrazený městem činí 30.000 Kč.

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 16. února 2022
ZM 18/143/2022
Zastupitelstvo města schvaluje změnu
rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové
opatření č. ZM 1/2022 – v předloženém
znění.
ZM 18/144/2022
1) Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se

stanoví školský obvod základních škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu základních škol,
v předloženém znění.
2) Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dohod o vytvoření společného školského obvodu spádových základních škol s obcemi Borkovice, Dírná, Dráchov, Hlavatce,
Klenovice, Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko
u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce,
Vlastiboř a Zvěrotice v souvislosti s novou
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2022, kterou se stanoví školský obvod základních
škol zřizovaných městem Soběslav a část
společného školského obvodu základních
škol.
ZM 18/145/2022
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bytové jednotky č. 374/3,
tj. bytu (se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku) ve vlastnictví města Soběslav
na pozemku p. č. 1010/7 v k. ú. Soběslav
ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 374
v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1 a výměře 65,1 m2 dle následujících
podmínek:
-

Prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou
s otevíráním obálek před veřejností.

-

Účastníkem výběrového řízení může
být pouze fyzická osoba nebo manže-

lé, každý účastník může podat pouze
jednu nabídku.
-

Minimální kupní cena bytu činí
1.000.000 Kč.

-

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné peněžní jistoty při
podání nabídky ve výši 50.000 Kč na
účet města (nevratná při odstoupení od
nabídky).

-

Splatnost zbylé kupní ceny je před
podpisem kupní smlouvy.

-

Vítězem výběrového řízení bude
uchazeč, který nabídne nejvyšší kupní cenu. V případě rovnosti nabízené
ceny rozhoduje dřívější čas podání.

ZM 18/146/2022
Zastupitelstvo města schvaluje koupi
pozemku p. č. 4004 o výměře 741 m2 v k.
ú. Soběslav, který je ve vlastnictví ČR,
příslušnosti hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Praha, do vlastnictví města
Soběslav za cenu 12.311 Kč.
ZM 18/147/2022
Zastupitelstvo města schvaluje vzájemné
darování částí pozemků p. č. 3919/2 a p. č.
3988 o celkové výměře 90,2 m2 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za části
pozemků p. č. 359/1 a p. č. 3919/1 o celkové výměře 86 m2 v dosavadním vlastnictví
města Soběslav, vše v k. ú. Soběslav.

Do konce března je třeba uhradit poplatek
za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa
Blíží se termín, dokdy je třeba uhradit místní poplatky. Stejně jako každý rok se nám
i nyní blíží povinnost, abychom uhradili
poplatky za svoz odpadu a rovněž i za své
čtyřnohé miláčky. Do konce měsíce března
2022 musí být oba poplatky zaplaceny.
Poplatek za odpady se oproti loňskému roku změnil, a činí 720 Kč na osobu
a rok. Podrobněji to vysvětluje Obecně
závazná vyhláška č. 4/2021, která je volně
k dispozici na webových stránkách města.
Vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, který
má zároveň trvalý pobyt v Soběslavi, uhradí poplatek ve výši 720 Kč z titulu trvalého
pobytu a polovinu sazby z titulu vlastnictví
objektu, tedy 360 Kč. Celkem tak zaplatí
1 080 Kč. Občané mající trvalý pobyt v jiném městě a vlastnící chatu či chalupu na
území Soběslavi platí plnou částku, tedy
720 Kč.
Od poplatku se mimo jiné osvobozují
osoby umístěné v Senior-domě Soběslav,
děti do jednoho roku věku a dále také kaž-

dé čtvrté a další dítě do věku 18 let u rodin
s větším počtem dětí.
Možnost, jak tento poplatek uhradit:
Bankovním převodem na základě variabilního symbolu, který je udělen každému
poplatníkovi, přičemž poplatek za každého
člena domácnosti musí být uhrazen samostatnou platbou. Variabilní symbol je stejný jako v letech předešlých, případně je
možné se o něj opět přihlásit u pracovnice
městského úřadu paní Ing. Lenky Kačurové (telefon - 381 508 126, e-mailová adresa
- kacurova@musobeslav.cz).
Platbu lze provést také hotově či platební
kartou na pokladnách Městského úřadu
Soběslav (budovy č. p. 59/I a 55/I).
Výši místního poplatku ze psů určuje
Závazná vyhláška č. 5/2019:
- V rodinných domcích a obytných chatách
je stanovena výše poplatku 300 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa
činí poplatek 450 Kč.
- Ve všech nájemních a bytových domech

s více než dvěma byty je stanovena výše
poplatku 800 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa činí 1 200 Kč.
- Na samotách U Jačků, Na Pískách,
Na Švadlačkách, Na Veselském kopci,
U Čejnova, K Čerazi, U Vodičků, U Svákova, Na Cihelně, Mokerské Strouhy,
Na Pilátě, Za Letištěm, Na Propadlišti,
Pod Hřbitovem, Čejnov, Zátiší a v místních částech Chlebov a Nedvědice činí
poplatek 100 Kč za jednoho psa, u druhého a každého dalšího psa 150 Kč.
- Za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let, je poplatek 200 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele je
300 Kč.
Možnost, jak tento poplatek uhradit:
Platbu lze provést hotově či platební kartou
na pokladně Městského úřadu Soběslav
v budově č.p. 55/I. Další možností je úhrada na účet Města Soběslavi, kde musí být
uvedeno jméno držitele psa a adresa, kde je
pes hlášen.
Ing. Jan Mošnička,
odbor životního prostředí MěÚ Soběslav
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Kompostéry pro občany
V roce 2020 se město Soběslav opět přihlásilo do projektu organizovaného Svazem měst
a obcí Jihočeského kraje s názvem „Pořízení kompostérů pro domácí kompostování,
kontejnery na textil, Re-use centra a vratné
nádobí“.
Svaz měst a obcí JčK byl s žádostí o dotaci
z Operačního programu životní prostředí,
která činí 85 %, úspěšný.
Rada města na svém jednání dne 25. 1.
2022 schválila smlouvu se Svazem měst a
obcí JčK, na jejímž základě město Soběslav
v rámci projektu obdrží 100 ks kompostérů
o objemu 1 050 l.
Spoluúčast města činí 15 % z pořizovacích
nákladů na nákup kompostérů, což představuje částku 715 Kč za jeden kompostér.
Kompostéry jsou pořizovány s cílem předcházení vzniku biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (trávy, listí, odpadu
ze zahrady,...), jsou tedy určeny především
pro občany s rodinnými domy a okolní

zahradou na území města. Kompostéry
lze poskytnout rovněž chatařům. Vlastní předání proběhne na základě smlouvy
o výpůjčce uzavřené s městem Soběslav, ve
které se fyzické osoby zavážou k umístění
kompostérů na území města, na pozemku,
který je v jejich vlastnictví, a k jeho užívání
po dobu udržitelnosti. Předání kompostérů bude rovněž podmíněno úhradou části
finanční spoluúčasti ve výši 350 Kč.
Doba udržitelnosti je v projektu nastavena
do 31. 12. 2028. V této době je fyzická osoba povinna umožnit i případnou kontrolu
umístění a užívání kompostéru.
Po uplynutí doby udržitelnosti, tedy
po 1. 1. 2029 budou kompostéry převedeny
do vlastnictví fyzických osob.
Na základě výše uvedeného žádáme občany města, kteří mají zájem o získání kompostéru za výše uvedených podmínek, aby
kontaktovali Ing. Jana Mošničku, pracovníka Městského úřadu v Soběslavi, odboru

životního prostředí, telefon 381 508 158,
e-mail:mosnicka@musobeslav.cz, a to nejpozději do 15. 3. 2022.
K získání kompostéru musí zájemce oznámit
jméno a příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště,
pozemek na umístění kompostéru, telefon
a e-mailovou adresu. Údaje budou využity
k přípravě dokumentu „Předávací protokol
a smlouva o výpůjčce s konečným uživatelem“.
V rámci urychlení procesu předání bude
zájemcům zaslán návrh „Předávacího protokolu a smlouvy o výpůjčce“. Zájemci,
kteří budou souhlasit se zněním, obdrží
informaci o termínu předání kompostéru, které proběhne v areálu Správy města
Soběslav, s.r.o., Tyršova 482/13, 392 01
Soběslav spolu s podepsáním uvedeného
dokumentu a úhradě spoluúčasti ve výši
350 Kč. 		
Ing. Jan Mošnička,
odbor ŽP MěÚ Soběslav

Rozmístění kontejnerů
na biologicky rozložitelný
odpad v roce 2022
Město Soběslav společně se
Správou města Soběslavi, s.r.o.,
organizuje prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů svoz
biologicky rozložitelného odpadu
(trávy, listí, ovoce, zbytků rostlin,
větví).
Kontejnery budou od konce
února do konce listopadu 2022
přistavovány v Soběslavi vždy
v pondělí od 15 hodin do 19 hodin, v Nedvědicích a Chlebově
vždy v pátek dle níže uvedeného
harmonogramu:
1. stanoviště U Jatek, Zátkova
ul.: 28. 2., 28. 3., 2. 5., 30. 5., 27.
6., 1. 8., 29. 8., 3. 10., 31. 10.
2. stanoviště Chovatelé, Autobusové nádraží: 7. 3., 4. 4., 9. 5., 6.
6., 4. 7., 8. 8., 5. 9., 10. 10., 7. 11.
3. stanoviště Wilsonova ul.,
U Nového rybníka: 14. 3., 11. 4.,
16. 5., 13. 6., 11. 7., 15. 8., 12. 9.,
17. 10., 14. 11.
4. stanoviště Nedvědice: 4. 3., 18.
3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27.
5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8.,
19. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10.,
28. 10., 11. 11.

5. stanoviště Chlebov: 11. 3., 25.
3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6.,
17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8.,
26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10.,
4. 11., 18. 11.
Do kontejnerů je možno bezplatně
odložit listí, trávu, spadané ovoce,
zbytky rostlin a další zahradní odpad. V jarním období bude přistaven i kontejner na větve.

O přírodní památce Nový rybník se nyní dozvíte více
z informační tabule. Text připravil vedoucí Blatského
muzea v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí Daniel Abazid.

Do kontejnerů nelze odkládat kuchyňský ani živočišný odpad stejně jako směsný komunální odpad.
Větve je možno odložit pouze do
kontejneru určeného na větve.
S případnými dotazy se můžete
obrátit na pracovníka SMS, s.r.o.,
Václava Novotného:
- tel. 381 477 212, 775 736 788,
- e-mail: novotny@smsob.cz
nebo na pracovníka Ing. J. Mošničku, MěÚ Soběslav, odboru ŽP:
- tel. 381 508 158, 776 280 186,
- e-mail: mosnicka@musobeslav.cz.
Ing. Jan Mošnička,
odbor ŽP MěÚ Soběslav

V blízkosti jezu v ulici Dolní příkopy mohou rodiny s dětmi využít nové herní prvky.
Foto: archiv

Prosba pejskařům
S dětmi chodíme rády do přírody, chůze a běh terénem
nás všechny baví víc než procházky po chodníku, nicméně dost nám to znepříjemňují psí exkrementy všude
v okolí nové zástavby a na loukách za sídliště Svákov
a v okolí Rolničky a senior-domu. Chápeme, že občas
se může stát, že s sebou páníček nemá sáček, ale
někde jsou "hovínka" doslova na každém kroku
a není výjimkou, že na ně narazíme i na chodníku. Udržujme pořádek po sobě i našich mazlíčcích.
B. N.
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici
městské policie
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
Přihláška musí obsahovat:
- životopis
- výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý

- ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
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

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SOBĚSLAV ZA ROK 2021
POZNATKY ZA ROK 2021:
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
V centru města jsou v provozu regulovaná
parkoviště na náměstí Republiky, u KDMS
v ulici Jirsíkova, naproti základní škole na
třídě Dr. E. Beneše, za poliklinikou v ulici
Petra Voka, u prodejny elektra v ulici Palackého, za poštou v ulici Petra Bezruče
a u prodejny pečiva v ulici Nerudova. Dodržování podmínek časového stání, které
je na těchto parkovištích omezeno na 30,
60, nebo 120 minut, kontrolují strážníci
především v době od 08:00 do 15:00 hodin
a regulace přináší očekávané výsledky.
Parkovací místa v centru města, která jsou
k dispozici bez regulace, jsou více než
z 80 % obsazena dlouhodobě stojícími
vozidly. Tento problém by bylo vhodné
v budoucnosti řešit například instalováním
2 kusů parkovacích automatů (přetrvávající problém již od roku 2019).
Dalším místem, které bylo v minulosti
k řešení, byla ulice Horní příkopy. Parkující
vozidla nedodržují minimální průjezdnost
na obousměrné komunikaci, a docházelo
tak k ucpávání komunikace, především
v době před započetím vyučování Základní
školy Komenského. Vyznačením míst, kde
vyúsťují chodníky od kulturního domu,
a míst pro vyhýbání vozidel jedoucích ulicí
v opačných směrech se situace do značné
míry zlepšila.
V komunikaci Kadlecova při oboustran-

ném parkování vozidel není dodržena minimální průjezdnost, k čemuž dochází především v době provozu kina (zmíněno ve
zprávě 2020).

ul. Mrázkova, Vrchlického). V příkazním
řízení na místě bylo vyřešeno 66 přestupků. V průběhu roku duben – listopad byl
radar použit 20x.

V ulici 28. října v roce 2021 přibylo hodně
parkujících vozidel po obou stranách komunikace v úseku mezi křižovatkou s ulicí
Riegrova a křižovatkou s ulicí Nerudova.
Po této komunikaci vede trasa autobusů
od autobusového nádraží k centru města.
V úseku podél školky a školní jídelny byl
provoz usměrněn instalací zákazu zastavení z jedné strany a časově regulovaným
parkovištěm na části protilehlé strany komunikace.

VRAKY VOZIDEL (odstavená motorová
vozidla bez platné TP)

Na sídlišti Na Ohradě se od roku 2020
začal projevovat nedostatek parkovacích
míst pro motorová vozidla. Často si stěžovali především pracovníci firmy Rumpold
(svoz odpadu), že není v určitých úsecích
dostatečná průjezdnost pro svozový vůz.
Každodenní kontroly strážníků udržují,
byť jen omezenou, průjezdnost.
RADAR
V roce 2021 byl přenosný měřič rychlost
užíván v katastru města Soběslavi na místech, kde docházelo k porušování stanovené maximální rychlosti vozidel nebo bylo
potřeba preventivně zpomalovat jedoucí
vozidla (např. u základních škol, učiliště,
náměstí Republiky). Rovněž byla prověřovaná oznámení občanů ohledně porušování
rychlostí na uvedených komunikacích (např.

V roce 2020 vešla v platnost novela zákona
o silničním provozu, která částečně řeší odstranění vozidel, která nesplňují podmínky
pro provoz na pozemních komunikacích
(např. propadlá TP více jak 6 měsíců). Ke
konci roku 2021 evidovala MP 4 takováto
vozidla.
VEŘEJNÝ POŘÁDEK A TRESTNÉ
ČINY
V roce 2021 došlo ke snížení počtu trestné
činnosti především v dobách nouzového
stavu a omezeného pohybu osob na veřejném prostranství. Docházelo především
k majetkové přestupkové činnosti a TČ
– vloupáním, krádežím a sprejerství.
Na případech v katastru města úzce spolupracovala MP s OO PČR Soběslav.
V roce 2021 se ve městě opakovaně začaly objevovat nové sprejerské nápisy.
Důslednou kontrolou, přijatými opatřeními
a spoluprací s PČR se podařilo koncem roku
ustanovit dvě osoby. Další případy jsou
v šetření OO PČR. MP v rámci odhalení
pachatele/lů podnikla svá opatření.
ALKOHOL a JNL(mladiství)
V roce 2021 bylo pokračováno v kontro-
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lách na podávání a konzumaci alkoholu
v restauracích a parcích jak přes den, tak
v noční době. Problematika užívání alkoholu byla rovněž ovlivněna opatřeními
proti šíření covid-19. MP přistoupila k namátkovým kontrolám především mladistvé
mládeže, která přijíždí do Soběslavi vlakem na diskotéku na Palubě. O získaných
poznatcích k JNL informuje MP místní
oddělení Policie ČR. Na území Soběslavi
se potýkáme s problematikou v oblasti návykových látek, především v užívání marihuany a pervitinu.
OSOBY BEZ DOMOVA
V roce 2021 byl problém s osobami bez
domova řešen strážníky MP v několika
případech, konkrétně se jedná o osoby přebývající v lokalitě pod Svákovem. V jejich
případě byl řešen především opakovaný
volný pohyb psa a požár příbytku.
Další osoby bez pobytu jsou především ti, co
se navrací z výkonu trestu odnětí svobody
s bývalou adresou nebo příbuzenským
vztahem na bytovku Na Pískách.
STATISTIKA
Počet projednávaných přestupků v roce
2021 byl opět zásadně rozdílný od předchozích let. Opatření proti šíření covid-19
razantně snížila pohyb na veřejném prostranství, čímž zákonitě ubylo přestupkových jednání. Dalším důvodem snížení
řešených přestupků bylo omezení provozu
nočních podniků a diskotéky Paluba. Doba
v průběhu roku, kdy byl v nouzovém stavu
omezen pohyb lidí nebo provoz restaurací,
koresponduje se snížením řešených přestupkových jednání a příjmu z pokut strážníků (viz tabulka č.2).
STŘELBY
V roce 2021 proběhly cvičné střelby na
střelnici v Žíšově celkem 3x, a to v měsíci
únoru, květnu a září. Střeleb se účastnili
všichni strážníci. Cvičení bylo zaměřeno
na ovládání střelné zbraně, přesnost a pohotovost střelby a na rozborku a sborku
služební zbraně. V rámci cvičné střelby
bylo spotřebováno 530 ks nábojů Luger.
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ
SYSTÉM
V roce 2021 byl provoz dispečinku MP
zajištěn v pracovní dny v době od 07,00
do 15,30 hodin. Ke konci roku 2021 bylo
v provozu 16 kamer (12 otočných a 4 pevné) na 14 kamerových bodech.
V průběhu roku 2021 byla provedena
výměna NVR (došlo k poškození při bouřce) a na zařízení byla uplatněna pojistka
města. Rovněž byl server MKDS na pracovišti dispečinku MP doplněn o nové uložiště
( NVR) pro prodloužení doby ukládaných
záznamů.
Na podzim roku byl instalován nový kamerový bod, vybavený otočnou kamerou

MOBILNÍ KAMERY (MKS)
Tabulka č.1: Mobilní kamery
počet
instalací
ostatní - doprava,
2
odpady
znečištění
2
majetek
3
občanské soužití
0
sprejerství
3
veřejný pořádek
2

výsledky
8
1
1
0
0
0

(PTZ) a pevnou kamerou. Kamerový bod
zaznamenává nejfrekventovanější křižovatku komunikací E 55 a Obchodní včetně
s přilehlými prostory a parkovišti.
Pro potřebu Policie ČR, k šetření trestné
činnosti, odhalení jejích pachatelů nebo zajištění důkazů, bylo v roce 2021 vydáno 28
záznamů MKDS.
V současnosti je MKDS funkční a dobře ovladatelný. Pro řešení přenosů v roce
2022 navrhuji výměnu spoje na kamerovém bodě K4 – Kulturní dům, který je již
minimálně dva roky značně zarušen (5,8
GHz). Navrhuji rovněž přípravu napájení
a přenosu při rekonstrukci a výstavbě nádraží ČD a nástupního terminálu. Kamerový systém slouží ve městě od roku 2006.
Servis MKDS ze strany Fa KASYJA probíhal dle servisní smlouvy.
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Městská policie Soběslav disponuje třemi
kusy mobilních vysílaček Motorola a jednou základnovou vysílačkou. Při komunikaci strážníků na hlídce (popř. na služebně)
s občany města nebo s hlídkami OO PČR
je používána trvalá telefonní stanice nebo
mobilní telefon. Trvalé spojení s vrchním
strážníkem M. Drsem je zajištěno pomocí
druhého mobilního telefonu. Na služební

mobilní telefony jsou také napojeny alarmy objektů města. Komunikace s občany
přímo na služebně MP byla zajištěna prostřednictvím operátorky v pracovní dny
od 07,00 do 15,30 hodin.
V rámci dálkového přístupu k systému
Mimis má MP k dispozici dva dotykové
mobilní telefony.
INFORMAČNÍ A EVIDENČNÍ
SYSTÉM
V roce 2021 byl používán evidenční software Mimis, který umožňuje přehledné
evidenční záznamy s připojením na registry obyvatel, motorových vozidel, osob
a vozidel v pátrání a který byl vytvořen
a optimalizován pro potřeby městských policií.
Městská policie využívá možnost dálkového přístupu z mobilního zařízení, což
umožňuje přístup do registrů, založení události a odeslání fotografií přímo z terénu
a nově zjištění totožnosti osoby i s fotografií z OP.
POHOTOVOST
V rámci pohotovosti o víkendech bylo
v roce 2021 realizováno 18 výjezdů.
ODCHYT VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH
ZVÍŘAT
V roce 2021 byl řešen volný pohyb celkem
24 psů. Jeden pes byl umístěn do útulku
v Táboře, ostatní odchycení psi byli předáni
majitelům, kteří se o ně přihlásili, nebo byli
kontaktováni na základě místní znalosti
strážníků.
V roce 2021 bylo předáno na MP jedno nalezené kotě a umístěno do náhradní péče.
Dlouhodobě není vyřešena otázka umístění
nalezených koček.
Záchranné stanici ve Voticích byl předán
do péče poraněný mladý ježek.
Miroslav Drs, MP Soběslav

Tabulka č.2: Statistika
Řešeno
na místě

Projednané přestupky
územní samospráva - OZV
veřejný pořádek
občanské soužití
majetek
doprava
rychlost
ostatní (sil. hosp.)
alkohol, návykové látky
Celkem
129 800 Kč
útok na strážníky
výjezdy pro PČR
předvedené osoby
odchycená zvířata
TPZOV

4
30
0
8
404
66
38
4
554
1
24
6
24

§ 17a

Oznámeno ke správnímu řízení
a správcům zařízení
a komunikací
2
5
0
3
31
0
8
0
49
použity donucovací prostředky 2

0

do útulku 1
§ 18a
0
donucovací prostředky – na žádost PČR
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Vyhodnocení průzkumu veřejného mínění
V srpnu a září roku 2021 proběhl dotazníkový průzkum v souvislosti s měsíčníkem Soběslavská hláska. Jeho účelem
bylo umožnit čtenářům poskytnout redakci
zpětnou vazbu na Hlásku a sdělit jí požadavky na obsahové a grafické zpracování.
Během více jak měsíce bylo možné vyplnit
dotazník, který byl uveřejněn ve zpravodaji Soběslavká hláska nebo jej bylo možné
vyzvednout v infocentru města a odevzdat
jej do schránek, které byly umístěny před
redakcí, ve vestibulu městského úřadu
a v městské knihovně. Tento způsob dotazníkového šetření byl zvolen proto, aby
se ho zúčastnili prioritně čtenáři, kteří jsou
obeznámeni s jejím obsahem a zároveň
obyvatelé města, pro které je zpravodaj
určen (nejedná se o noviny mikroregionu).
Abychom dále zajistili smysluplnou a pro
realizátora průzkumu prospěšnou zpětnou
vazbu, potřebovali jsme předejít možnému
zkreslení či manipulaci výsledků, ke kterým by byla elektronická forma dotazování
více náchylná a redakce by u ní neměla
žádnou kontrolu nad tím, od koho a kolikrát se jí odpovědi vrátily.
Zapojilo se do sta respondentů. Dotazníky
vyplnilo 58 % žen a 42 % mužů, převládaly věkové kategorie „61 a více let“
a „46 – 60 let“, dále lidé se středoškolským
(40 % respondentů) a vysokoškolským
(36 %) vzděláním.
Respondenti prostřednictvím dotazníku
mimo jiné vyjádřili své priority v souvislosti
s obsahem Hlásky v otázce č.1 (viz graf).
Jako nejčastěji vyhledávané rubriky
v otázce č. 2: „Kterou současnou rubriku/

rubriky vyhledáváte nejčastěji?“ nejvíce uváděli: 1) Zprávy z města, 2) Kultura
a volný čas, 3) Spolky a organizace.
V otázce č. 3: „Kterým rubrikám by dle
Vašeho názoru měla redakce věnovat více
prostoru?“ nejčastěji uváděli: 1) Zprávy
z města, 2) Kultura a volný čas, 3) Názory.
Dále byly vepsány připomínky k obsahu
a grafickému zpracování. Odlišné názory
nejčastěji zaznívaly na názorovou rubriku. V rámci připomínek k obsahu někteří
respondenti podpořili zařazování názorů
včetně anket mezi zastupiteli a občany
města. Jiní uváděli své výhrady k doposud uveřejňovaným názorům. Respondenti
dále zmínili i vlastní návrhy na obsah
zpravodaje, například by uvítali informace o rekonstrukcích a uzavírkách; pohledy
do minulosti nebo rubriku zdravé město.

Jelikož se jedná o radniční noviny města
Soběslavi, bude se Soběslavská hláska
svým obsahem nadále věnovat územně
samosprávnému celku města Soběslavi.
Výsledky dotazníkového průzkumu včetně
otázek č. 1 – 3 budou při přípravě budoucích čísel Hlásky zohledněny. V měsíčníku
budou nadále prioritně uveřejňovány informace z města a městského úřadu včetně připravovaných projektů, rekonstrukcí, staveb, uzavírek (pokud to periodicita
vydávání měsíčníku dovolí. Pokud nikoliv,
budou aktuálně uveřejněny na webových
stránkách města). Dále budou zařazovány
ankety mezi zastupiteli a názory zastupitelů, pokud nebudou v rozporu se zákony
ČR a Zásadami pro vydávání zpravodaje
Soběslavská hláska. V dotazníkovém
průzkumu i anketě mezi zastupiteli (uveřejněné v Hlásce č. 2/2020) zazněla také
připomínka, že názory mají vést ke konstruktivní diskuzi. V Hlásce bude dále
dán prostor anketám mezi občany, pokud
budou souhlasit s uveřejněním svých
názorů.

Hláska si vedla velmi dobře z hlediska
přehlednosti, velikosti písma a barevného
zpracování. Otázka týkající se velikosti
písma byla do dotazníku zařazena s ohledem na dřívější kritiku, na kterou bylo
v minulosti reagováno zvětšením písma
na 10 pt. Dle výsledků průzkumu je velikost písma nyní vyhovující. Na otázku
č. 8 „Jaké barevné zpracování zpravodaje preferujete?“ odpovědělo 54 %
respondentů „Vyhovuje mi současné“,
41 % „Upřednostnil/a bych celobarevnou
nebo částečně barevnou Hlásku“ a 5 %
„Vyhovuje mi současné, ale volil/a bych
jinou barvu než modrou“. S výsledky dotazníkového průzkumu se mohou občané
podrobněji seznámit v redakci v budově
č. p. 1 na nám. Republiky.

Nadále bude věnován prostor spolkům,
školám, sportu, inzerci aj. Může být pouze
upraven prostor věnovaný těmto rubrikám
a různým přispěvatelům. Školy mají doposud vyčleněn rozsah ½ strany pro každý
subjekt a tento rozsah bude dodržován.
Děkujeme všem respondentům za účast
v průzkumu a za zajímavé návrhy na obsah
týkající se Soběslavi, které redakce ráda
v budoucnosti zohlední.
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Výsledek otázky č. 1: „Jaké druhy příspěvků očekáváte ve zpravodaji Soběslavská hláska:
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Stavební práce březen - květen
S blížícím se létem se ve velkém opět rozjedou stavební práce v Soběslavi. Přinášíme přehled v současnosti realizovaných
i plánovaných investičních akcí, které mají proběhnout v nadcházejících
měsících.
V průběhu ledna a února pokračovaly stavební práce v interiérech výpravní budovy
v Soběslavi. Prodej jízdenek byl přesunut do
mobilní buňky před budovou, kde zůstane
do konce stavby.
Dále pokračují práce v interiérech senior-

-domu. V průběhu února bylo například
zahájeno nahazování vnitřních omítek
v západní části „A“ a později ve východní
části „B“. V rámci přípravy na nové výtahy
se odbourávaly stávající šachty, byly osazovány dveře na nových balkonech, probíhaly elektromontážní práce, prováděly se
páteřní rozvody ústředního topení a jiné.
K již probíhajícím stavebním pracím se
v nadcházejícím období připojí další.
Od března (přesný termín nám není znám,
aktuální infomace budou uveřejněny

na www.musobeslav.cz) do 30. 6. by měla
proběhnout rekonstrukce chodníků v ulici
Petra Voka u nám. Republiky, která bude
zahrnovat chodníky, obrubníky a veřejné
osvětlení, popř. sítě. Se stavbou budou
souviset částečná omezení dopravního
provozu.
V březnu se má dále realizovat osvětlení
věže a s příchodem jara, pravděpodobně
v dubnu, by se měla osvětlení dočkat
i bruslařská dráha za řekou Lužnicí.
Redakce

Aktuální informace o připravovaných cyklostezkách
Město Soběslav připravuje realizaci dvou
cyklostezek. Na jednání 8. února Rada města
Soběslavi projednala studii cyklostezky pro pěší
a cyklisty Soběslav – Chlebov, která předpokládá vybudování cyklostezky od křižovatky
před mostem přes dálnici D3 do městské části
Chlebov. Trasa cyklostezky je vyznačena modrou barvou na obr. č. 1. Tento úsek navazuje
na úsek od Soběslavi, který bude vybudován
v rámci plánované Průmyslové zóny Soběslav.
V současnosti je studie zveřejněna na internetových stránkách města www.musobeslav.cz
a občané k ní mohou podávat připomínky.

jící náspy. Trasa cyklostezky je vyznačena na obr. č. 2. Po zapracování
připomínek ze strany Rady města
Soběslavi bude studie zveřejněna na

internetových stránkách města
www.musobeslav.cz a občané k ní
budou moci podávat připomínky.
Redakce

trasa stezky

Po dokončení a zprovoznění železničního koridoru má být ve spolupráci s obcemi Klenovice
a Roudná na trase zrušené železniční trati vybudována cyklostezka ze Soběslavi do Roudné. Před
výstavbou cyklostezky bude odstraněn železniční
most v Tyršově ulici a odtěženy k němu přiléha-

obr 1

LEGENDA:
Navržená cyklostezka, délka 6,03 km

obr 2

Významná dopravní osa území,
silnice E55

březen 2022
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Přehled přijatých dotací v roce 2021
Název dotačního programu

Název projektu

Výše dotace
(v Kč)

Celkové výdaje
(v Kč)

Podpora sportu

Modernizace osvětlení sportovní
haly v Soběslavi

320 000,-

424 340,-

KULTURNÍ DĚDICTVÍ
- Obnova pietních míst

Obnova válečného hrobu č. CZE
3110-10510 v Nedvědicích

100 000,-

227 607,-

MMR - NP

117d8220H Podpora budování a obnovy
míst aktivního odpočinku

Multifunkční hřiště v
Nedvědicích

1 465 000,-

3 036 188,87

MMR - NP

117d8220A Podpora obnovy místních
komunikací

Obnova místních komunikací Na
Svépomoci v Soběslavi

3 877 723,-

5 539 603,34

MV ČR

Mimořádné finanční ohodnocení
strážníků obecních a městských policií
v roce 2021 v souvislosti s epidemií
covid-19 v letech 2020 a 2021

Soběslav - Dotace pro strážníky
2021

20 000,-

40 000,-

MPSV

013 310 Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb
– 2016-2020

Nástavba Senior-domu Soběslav

22 458 270,-

Předpokládané
náklady na
stavební práce
41 686 248,-

Jihočeský kraj

Dotace čerpané v souvislosti s majetkem, jejichž vlastníkem není město:
Název dotačního
programu
Ministerstvo
kultury

Program regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón

Název projektu

Výše dotace

Předpokládané
náklady

fara

1 235 000,-

2 517 613,-

Na celkových nákladech rekonstrukce fary se dále podílí 1 030 613 Kč vlastník Římskokatolická farnost Soběslav a 252 000 Kč
město Soběslav.

Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku obálkovou metodou
Byt v ulici Na Ohradě 374, Soběslav II
Na základě usnesení Zastupitelstva města
Soběslavi č. 18/145/2022 ze dne 16.02.2022
vyhlašuje město Soběslav výběrové řízení formou obálkové metody s otevíráním
obálek před veřejností, jehož předmětem
je prodej bytové jednotky č. 374/3 (se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu se
spoluvlastnickým podílem na společných
částech domu a pozemku) ve vlastnictví
města Soběslavi, nacházející se na pozemku p. č. 1010/7 v k. ú. Soběslav, ve druhém
nadzemním podlaží domu č. p. 374 v ulici
Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1
a o výměře 65,1 m2.
Podmínky prodeje:
- prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou
s otevíráním obálek před veřejností;
- účastníkem výběrového řízení může
být pouze fyzická osoba nebo manželé; každý účastník může podat pouze
jednu nabídku;
- minimální kupní cena činí 1.000.000
Kč;
- podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné peněžní jistoty při
podání nabídky ve výši 50.000 Kč na
účet města č. 6015-701490399/0800

-

-

(nevratná při odstoupení od nabídky);
vítězem výběrového řízení bude
uchazeč, který nabídne nejvyšší kupní cenu; v případě rovnosti nabízené
ceny rozhoduje dřívější čas podání;
kupní cena je splatná před podpisem
kupní smlouvy.

Náležitosti nabídky:
- písemná nabídka musí být zájemcem
doručena (osobně nebo prostřednictvím pošty) v uzavřené obálce nejpozději do 21.03.2022 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu
v Soběslavi, náměstí Republiky 59,
392 01 Soběslav I, označena heslem
„Výběrové řízení – byt Na Ohradě č.p.
374 – NEOTVÍRAT“;
- jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinně může být uvedeno telefonní a e-mailové spojení,
údaj o adrese pro doručování, pokud
je odlišný od adresy trvalého bydliště;
- nabízená výše kupní ceny, která musí
být uvedena číselně i slovně v Kč.
Nabídka s menší než minimální kupní cenou nebude do výběrového řízení
zahrnuta;
- potvrzení o zaplacení vratné peněžní
jistoty ve výši 50.000 Kč.

Prohlídka prodávaného majetku se
uskuteční na místě samém, a to:
- ve středu 02.03.2022 v době od 15,30
do 16 hodin
- ve středu 09.03.2022 v době od 15,30
do 16 hodin
- ve středu 16.03.2022 v době od 15,30
do 16 hodin
Otevírání obálek před veřejností:
Dne 21.03.2022 v 15:00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59, Soběslav I – II. patro.
Bližší informace k výběrovému řízení
budou poskytnuty na adrese:
Městský úřad Soběslav
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav I
v 1. patře u Jany Křemenové:
tel. 381 508 113,
e-mail: kremenova@musobeslav.cz
nebo Pavlíny Chalupské
tel. 381 508 114,
e-mail: chalupska@musobeslav.cz.
Jana Křemenová,
vedoucí OOSM
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VZPOMÍNÁME
Děkujeme všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit
s paní Ludmilou Strakovou,
za květinové dary
a projevenou soustrast.

Dne 7. března 2022
by se dožil 90 let tatínek,
dědeček a pradědeček
František Bělský z Řípce.
S láskou vzpomíná dcera
Marie s manželem Václavem,
vnoučata Václav,
Marie s Františkem,
Zdeňka s Václavem,
Lukáš a pravnoučata
Kateřina, Klára, Jakub a Anna.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•

Jakub Vachta
Anna Černá
Úmrtí:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eva Veselá
Marie Mojžíšová
Miroslav Cihlář
Vlasta Vávrů
Marie Doležalová
Alois Trojan
Anna Šimonová
Milada Mašková
Blanka Loudínová
Jaroslav Prokeš
Hana Procházková

Dne 28. 3. 2022
uplynou dva roky od doby,
co nás navždy opustila
naše drahá maminka,
paní Růžena Drtinová.

Poděkování též patří sestřičkám
z Domácí péče a kolektivu
Pečovatelské služby
za jejich obětavou pomoc.
Dcery Zdeňka a Helena
a syn Václav s rodinami

S láskou a úctou
stále vzpomíná rodina.

Výzva pro pořadatele
akcí v Soběslavi a okolí
I v tomto roce budeme vydávat tištěný kalendář akcí pro sezonu květen – září 2022,
který bude zdarma k dostání na mnoha
místech v Soběslavi a okolí.
Prosíme pořadatele, kteří chtějí zveřejnit
své kulturní, společenské či sportovní akce,
o jejich zaslání na email:
infocentrum@musobeslav.cz
v následujícím formátu:
- název akce
- krátký popis akce (kde se akce koná,
začátek akce, konec, pro koho je akce
určena atd.)
- webové stránky nebo Facebook
- kontakt: tel. nebo e-mail
Termín pro zaslání akcí je do 15. března
2022.
Jestliže akci teprve plánujete a nevíte si rady
s termínem, aby se nekryl s jinou velkou
akcí v Soběslavi, můžete se obrátit na naše
infocentrum a my Vám s výběrem termínu
rádi pomůžeme a zároveň poskytneme přehled už stanovených termínů ostatních akcí.
-pim-

Foto: archiv
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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

Program KD
Konání veškerých akcí závisí na aktuální epidemiologické situaci
a platných nařízení vlády ČR!
Pravidelné akce:
Po
Út
St
Pá
Ne

17.00
18.00
16.00
15.30
19.00
15.00

Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
Rybáři (lichý týden)
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Soběslavská chasa mladá
DS Chvalovský

Čt 3. 3. 16.00 Diakonie Rolnička, taneční kurz, velký sál
So 5. 3. 8.30 RC Sobík – Burza dětského oblečení, foyer
Po 7. 3.	1 7.00 	Křemílek a Vochomůrka, LS Kašpárek a kamarádi, loutková
pohádka, loutkový sál, vstupné dosp. 50 Kč, děti 20 Kč
Út 8. 3. 9.00 - 12.00 Univerzita třetího věku, malý sál
Čt 10. 3. 16.00 Diakonie Rolnička, Taneční kurz, velký sál
So 12. 3. 16.00 	Taneční kurz skupina A – příprava na taneční odpoledne
Věneček, velký sál, vstupné 40 Kč
19.00 	Taneční kurz skupina B – příprava na taneční odpoledne
Věneček, velký sál, vstupné 40 Kč
Po 14. 3. 17.00 	Křemílek a Vochomůrka, LS Kašpárek a kamarádi,
loutková pohádka, loutkový sál, vstupné dospělí 50 Kč,
děti 20 Kč
Čt 17. 3. 16.00 	Diakonie Rolnička, taneční odpoledne Věneček - taneční
kurz, velký sál
So 19. 3.18.00 	Taneční kurz - taneční odpoledne Věneček – skupina A,
hraje RM Band, velký sál
Po 21. 3.19.00 	Dokonalá svatba, Indigo company, divadelní
představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč
Út 22. 3. 9.00 - 12.00 Univerzita třetího věku, malý sál
Ne 27. 3. 10.30 	O chytrém Honzovi a krásné Madlence - DAP Praha,
pohádka, velký sál, vstupné dospělí 60 Kč, děti 50 Kč,
rodinná 2., 3.,… dítě zdarma!

Připravujeme na duben:
So 2. 4. 18.00 	Taneční kurzy – taneční odpoledne VĚNEČEK skupina B,
hraje RM Band, velký sál
Ne 3. 4. 19.00 	Pantheon production, s.r.o., Perfect days, divadelní
představení, velký sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč
Informace o pořadech a aktuálním dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

Foto z divadelní hry
Dokonalá svatba

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15
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Pozvánka do divadla
•

Pondělí 21. března v 19.00 hod.

DOKONALÁ SVATBA
Indigo company

Každé svatbě předchází noc před svatbou…

Bill s Rachel jsou šťastný pár, který má před svatbou. Jenže v den
svatby se Bill probudí v hotelu s neznámou dívkou v posteli. Vůbec
nic si bohužel nepamatuje, dívka však tvrdí, že se něco stalo. Musí
přikročit k radikálnímu řešení, ukrýt dívku v koupelně...
Hrají: Ondřej Voleník / Michael Vykus, Petr Buchta / Zbigniew
Kalina/Aleš Petráš, Malvína Pachlová / Patricie Solaříková, Lilian
Fischerová, Jana Trojanová, Dana Morávková / Simona Vrbická,
Miroslav Dvořák / Václav Kopta.
Vstupné mimo předplatné 350 Kč
•

Neděle 3. dubna v 19.00 hod.
PERFECT DAYS
Pantheon production, s.r.o.,
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.

Svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje (anti)
feministická klišé. Hra Perfect days je vtipným důkazem toho,
že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana
Syslová/Eva Lecchiová Petra Jungmanová, Vilém Udatný.
Vstupné mimo předplatné 350 Kč

Malířka a zloděj ve filmovém klubu 7. 3.
Filmový klub je každé první pondělí v měsíci. Přijďte na film pro
náročného diváka.
Tentokrát uvidíte výjimečný norský dokument s českou stopou,
který nadchnul festivaly, kritiky i diváky po celém světě. Přitom
se však standardní dokumentární produkci v mnohém vymyká
– a rozhodně pozitivně.
V kině je možné zakoupit průkazku FK, která vám umožní slevu
a je přenosná i do dalších filmových klubů a na festivaly.
Všichni jsou vítáni.
Za Spolek Soběslávka Kateřina Růžičková
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOBĚSLAV

Městská knihovna Soběslav zve na jarní tvoření s Michaelou Huslarovou, které se bude konat v sobotu 5. března od
9 - 11:30 hodin. Můžete se těšit na dekorování kamenů.
Novinky v knihovně
LEBEDA, Jan, 1936
Medulínek a vlaštovička Jůlinka, 2022
Další příhody hodných a veselých skřítků, Medovníčka, Medulky a Medulínka. Jednoho dne najde Medulínek na zemi
malou vlaštovičku vypadlou z hnízda, odnese si ji domů, dá jí
jméno Jůlinka a stará se o ni, až z ní vyroste velká vlaštovka.
Naučí se létat, zažije spoustu příhod, skamarádí se s vlaštovčím klukem Ferdíkem, ale na zimu se Jůlinka musí se skřítky
rozloučit a odletět s ostatními vlaštovkami do horké Afriky.
Na svého kamaráda Medulínka ani na Medovníčka a Medulku však nezapomene, na jaře se ke skřítkům vrátí a pozve
je ke svému hnízdu, kde je čeká velké překvapení.
SUMMERS, M. J.
Manželkou podruhé, 2022
Hořkosladký romantický příběh mladé ženy, která ztratila manžela. Nyní, po mnoha letech manželství, se konečně
odhodlá a splní si jejich společný sen - z New Yorku se odstěhuje na kanadský venkov! Abigail je spisovatelka zamilovaných románů s historickou tematikou. Coby spisovatelka je vcelku úspěšná, ale po životní tragédii jí psaní nejde,
a proto není schopná pokračovat v zavedené sérii „O vévodkyni“. Ne zcela dobrovolně se musí odstěhovat z luxusního bytu v New Yorku. Místem, kde se chystá začít nový
život, je malý ostrov u kanadských Pobřežních provincií.
Drsná přímořská krajina a malebné městečko plné rázovitých postaviček sehrají v příběhu nezanedbatelnou roli.

DOUGLAS,
Donna
Sestřičky a zuřící válka, 2022
Společenský román nás opět zavádí do londýnské nemocnice Nightingale, tentokrát ve válečném roce 1940, a přináší
nové osudy oblíbených hrdinek. Dora je oddanou matkou
dvojčat, ale odhodlaná pomoci válečnému úsilí se vrací do
práce v nemocnici Nightingale. Jennifer a Cissy, pravidelné
návštěvnice podniků ve West Endu, se přihlásí jako dobrovolnice v naději, že budou pečovat o pohledné vojáky. Brzy však
zjistí, že ošetřovatelství není úplně to, co čekaly. Pro plachou
a ustaranou Evu je nemocnice únikem z domácího prostředí,
ale časem pochopí, že život zdravotní sestry není jednoduchý,
obzvlášť v době války. Dokážou se sestry semknout, zatímco kolem nich zuří válka? A přežije nemocnice Nightingale
bombardování?
ROBB, J. D., 1950
Než udeří stín, 2022
Kriminální román z dlouhé série o Evě Dallasové. Vyšetřovatelka se tentokrát zabývá případy, které zasahují nebezpečně do její vlastní rodiny. Eva Dallasová je pod tlakem.
Na jedné straně musí vyřešit šokující vraždu bohaté matky,
na straně druhé jí dělá starosti manžel Roarke, který v davu
okolo mrtvoly zahlédne ke svému velkému znepokojení stín
z minulosti. Eva si rychle uvědomí, že tento případ bude úplně jiný než ostatní a že její role lovce se může v mžiku obrátit
a zvrhnout v nebezpečnou hru.
ZDROJ: NKČR

Budova základní školy Komenského ulice slaví letos 150 let
od položení základního kamene
Několik generací nejen soběslavských
občanů prošlo chodbami a učebnami
této původně novorenesanční budovy.
Před 150 lety byl položen základní kámen
nové budovy, kam se měl přestěhovat první
učitelský ústav v jižních Čechách. Učitelský ústav byl jednou z nejvýznamnějších
staveb v dějinách Soběslavi. Pro novou
školní budovu byla vytipována plocha
v jihozápadní části města, na které byl zavalen městský příkop a byly zbořeny hradební
zdi. Kámen na stavbu budovy byl dovážen
z památného Svákova a dřevo z městských
lesů. V září roku 1872 byl slavnostně
vysvěcen základní kámen budovy, který
se nachází na jihozápadním rohu budovy.
O rok později byla dokončena stavba
dvouposchoďové novorenesanční budovy se sloupovým vestibulem a pilířovým
schodištěm. Do nové budovy se přemístilo
ředitelství i výuka budoucích učitelů.
Studenti i učitelé tehdejšího ústavu se zasloužili o vysokou prestiž školy a mezi školou a veřejností panoval příjemný a srdečný vztah. Velkou zásluhu na dobrém jméně
školy měl první ředitel Emanuel Hrys. Nastavil základní přísná pravidla, která vznik-

la a byla respektována díky jeho přirozené
autoritě, spravedlnosti a lidskosti.
Po svém rozkvětu se učitelský ústav potýkal s velkými těžkostmi během druhé
světové války, kdy se v něm vedle studentů
tísnili němečtí uprchlíci, říšské vojsko
a později i ruský vojenský lazaret. Nad
učitelskými ústavy se po druhé světové
válce začala definitivně stahovat mračna.
V roce 1948 odmaturovali poslední studenti. Učitelský ústav, který za téměř osmdesát let své existence vychoval tisíce učitelů
a který Soběslavi přinesl prestiž a mnoho
vynikajících lidí, byl zrušen. Budova však
dál žila svým životem a sloužila svému
původnímu účelu - vzdělávání.
V letech 1949 – 1960 sloužila část budovy
okresnímu národnímu výboru a v druhé
části bylo otevřeno reálné gymnázium.
V letech 1960 – 1977 sídlila v budově
základní devítiletá škola, dále zemědělské odborné učiliště a později se připojilo
i učňovské středisko Jihočeských mlékáren, které zde bylo provozováno ve školním roce 1969/70. V letech 1968 – 1975
tam byla také dívčí odborná škola. V roce
1976 zde byla zřízena střední pedagogická

škola. V roce 1987 vystřídali budoucí učitelky mateřských škol a vychovatelky studenti zvláštního odborného učiliště.
Základní škola se už od 70. let minulého
století potýkala s nedostatkem prostoru
pro vyučování žáků. Vyučovalo se ve čtyřech, později třech budovách. Takto rozptýlená výuka se podařila vyřešit až v roce
2001, kdy se prostory bývalého odborného
učiliště přestavěly na nové učebny, kabinety, sborovnu a školní družinu.
Svou historii připomene ZŠ Komenského
veřejnosti na Dni otevřených dveří, který
se koná 8. března. Více o akci si přečtete
na str. 17.		
-pimZdroj: Pohledy soběslavské 2, P. Lintner;
www.zssobeslav.cz
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MŠ DUHA
Zimní období mají
děti rády. Stavění
sněhuláků, koulování, jízda na bobech,
to jsou oblíbené radovánky všech dětí.
Jenže ta letošní zima nám sněhu moc nepřinesla. My v Duze jsme si zimní radovánky užili alespoň na suchu ve třídě. Taková koulovaná koulemi z papíru, stavění
imaginárního sněhuláka nebo lyžování
na koberci jsou také zábavou. Školka ale
není jen hraní a zábava, předškoláci z fialové třídy se učili o lidském těle skoro
jako opravdoví školáci. V rámci projektu
„naše tělo“ pojmenovávali části lidského
těla a orgány, zamysleli se nad tím, jak asi
vypadají bacily, které máme na našich neumytých rukou, kreslili, co vidí naše oko
a zkoumali pomocí pokusu funkci srdce
a plic. Pomocí papírových ruliček a dřevě-

ných kostek zkusili také poskládat lidskou
kostru. Ve školce také vedeme děti k péči
o přírodu živou i neživou. V zimě to znamená
především starat se o volně žijící zvířata
a ptáčky. Zvířátkům nosíme k lesu jablka
a zeleninu a ptáčkům sypeme do krmítek
na zahradě semínka. A co nás čeká v nejbližší době? Netrpělivě vyhlížíme karneval a potom už snad i jaro.
Kolektiv MŠ DUHA

Děti z fialové třídy zkoumají, jak funguje
lidské srdce.

Modrásci vyráběli jedlé ozdoby pro ptáčky.

MŠ NERUDOVA
Olympiáda ve Hvězdičkové třídě
Počasí nám nepřálo, a tak jsme většinu činností museli uskutečnit ve třídě. Děti se seznámily s pojmem „Olympiáda“, znakem
– pěti barevných kruhů, hledaly významové
rozdíly mezi zimními a letními olympijskými
hrami. V encyklopedii nacházely vlajky zemí
a poznávaly naši českou. Pak už se všichni vložili do role sportovců
a začali trénovat, rozcvičovat se, aby mohli soutěžit ve sportovních
disciplínách. Začali jsme skoky a během na lyžích. Nakonec proběhl
hokejový turnaj. Všichni závodili samozřejmě podle pravidel. S velkou radostí a chutí si užívali sportovní dny. A JAK TO DOPADLO?
Medaili dostali všichni!
Kolektiv MŠ Nerudova

Mateřská škola Soběslav, Nerudova ul.,
Vás srdečně zve na výstavu
dětských prací a fotografií

Jaro, léto, podzim, zima,
ve školce je vždycky prima.

Výstava probíhá po celý měsíc březen
v Městské knihovně v Soběslavi.
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ZŠ KOMENSKÉHO
Karneval 1. B
Vánoční svátky jsou už dávno za námi a právě teď
je období masopustu. Proto i my z 1. B jsme si dopřáli malý rej masek obohacený o plno her, soutěží
a tancování. Celá zábava proběhla v úterý 15. 2. v prostorách naší
třídy. Veselé a hravé odpoledne jsme si moc užili a budeme se těšit,
že příští školní rok se nás zúčastní víc.
Vychovatelka Jitka Podhradská

Základní škola Soběslav Komenského
srdečně zve budoucí školáčky, jejich rodiče
a přátele školy, ale i širokou veřejnost
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
u příležitosti 150 let položení
základního kamene budovy
8. března 2022
15.00 - 18.00 hodin
Přijďte si prohlédnout naši školu a podívat se, v jakém
prostředí se budou vzdělávat vaše děti. V jednotlivých
třídách bude pro děti připraveno mnoho aktivit,
do kterých se mohou zapojit.
Dále bude připravena prezentace k výročí 150 let položení
základního kamene budovy školy. Zde se budete
moci seznámit s bohatou historií školy, uvidíte dobové
fotografie nebo fotografie z různých akcí naší školy
a mnoho dalšího. Program dne otevřených dveří najdete
na www.zssobeslav.cz

ZŠ E. BENEŠE
Exkurze 4. roč. do Husitského
muzea v Táboře
27. 1. se žáci ze 4. tříd vydali do Husitského muzea v Táboře, které se nalézá
v budově Staré radnice na Žižkově náměstí. Dětem bylo velice zajímavou formou
přiblíženo období husitství. Dostaly spoustu odpovědí na otázky - např. Kdo jsou
husité? Co znamená přijímání podobojí?
O kolik let se musíme vrátit, když mluvíme
o pozdním středověku? Kdo byli Jan Hus
a Jan Žižka? Jak válčili husité a proč bylo
tak těžké je porazit? Děti zhlédly i působivý
film o situaci před vypuknutím husitského
hnutí. Rozestavěné figurky ve vitrínách dětem pak ještě více přiblížily, jak vypadala
středověká husitská bitva. Dále si děti měly
možnost vyzkoušet válečnou kroužkovou
košili a viděly i repliky husitských zbraní.
Na závěr si děti zahrály na badatele. Dostaly
historický předmět a badatelský pracovní
list. Nejprve měly zapsat, o jaký předmět
by se mohlo jednat a k čemu vlastně sloužil.
Po napsané vlastní hypotéze musely děti
daný předmět v expozici nalézt a ověřit
si svůj odhad. Badatelský protokol pak

správně vyplnily (co to vlastně bylo,
k čemu předmět sloužil, z čeho byl vyroben,
z jaké doby pochází).
Za 4. třídy Mgr. Alena Říhová
a Monika Jonášová

Plavecký výcvik třetích tříd
Minulý školní rok nám epidemická situace
nedovolila jezdit na výuku plavání do bazénu v Jindřichově Hradci. Byli jsme proto
velmi rádi, že jsme si to letos užili se vším
všudy. Někteří z nás ještě plavat neuměli
a díky plaveckému výcviku se to naučili,
i když třeba s pomůckou. Kromě výcviku
jsme mohli také za odměnu využívat relaxační zónu. Nejvíce nás samozřejmě bavil
tobogán a divoká řeka. Desátou lekcí jsme
ukončili závody, kde jsme ukázali, jak
zdatní už jsme plavci. Nebylo pro nás tak
důležité zvítězit, ale hlavně se zúčastnit.
V letošním roce jsme plavání zvolali
už třikrát nazdar a opět se těšíme na další
lekce v příštím školním roce.
Za žáky třetích tříd jejich třídní učitelky
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ZŠ E. Beneše srdečně zve širokou veřejnost,
zejména budoucí školáčky se svými rodiči na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a zábavné odpoledne
17. března 2022 v 15:00 - 17:30 hodin.
Při návštěvě si předškoláci s rodiči budou moci prohlédnout
všechny prostory naší školy. Pro děti budou připraveny drobné
aktivity, při kterých si vyzkouší různé činnosti a posadí se poprvé do školních lavic. Ukážeme jim, jak se mohou vesele,
hravě a s využitím moderní techniky leccos naučit a zároveň
se pobavit.
Rodiče se mohou zeptat přítomných paní učitelek, vychovatelek a vedení školy na vše, co je zajímá.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne v pondělí 4. dubna a v úterý 5. dubna 2022 od 13:00 do 16:30 hodin.
Podrobnosti k zápisu najdete na webových stránkách školy
www.zs-ebeso.cz.

Zápis do prvních tříd základních škol
zřizovaných městem Soběslav
Základní škola Soběslav, Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Zápis: 4. a 5. dubna 2022 v době od 14.00 h do 17.00 h
Den otevřených dveří: úterý 8. března 2022 od 15.00 h do
18.00 h

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel: 381 524 015
Zápis: 4. a 5. dubna 2022 v době od 13.00 h do 16.30 h
Den otevřených dveří: čtvrtek 17. března 2022 od 15.00 do
17.30 h
Základní škola Soběslav, Komenského 20 a Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 jsou spádové školy
pro celé území města Soběslavi a obce Borkovice, Dírná,
Dráchov, Hlavatce, Klenovice, Komárov, Košice, Mezná,
Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě,
Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice.

ZŠ A SŠŘ SOBĚSLAV
Na začátku letošního roku jsme se Střední školou řemeslnou Soběslav vyrazili na lyžařský výcvikový kurz do Krkonoš. Konkrétně
jsme navštívili Skiareál Herlíkovice, kam naše škola jezdí už pět let a kde je moc spokojená. Počasí bylo hezké, jídlo dobré a sjezdovky
perfektní. Celý den jsme trávili na lyžích nebo snowboardu a večer jsme si užívali různorodý program od karaoke přes společenské hry
až po bobování. Kromě krásných vzpomínek jsme si přivezli i pár modřin a boulí, ale to tak bývá, když se člověk učí! Moc nás to bavilo
a moc jsme si to užili. Těšíme se, až pojedeme příští rok zase.
Tereza Boušková, Klára Nováková, třída K2
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DDM

Střední škola řemeslná a Základní škola,
Soběslav, Wilsonova 405

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se
uskuteční ve středu 27. 4. 2022 v budově základní
školy na Školním náměstí 56. Více informací
na tel. 774 662 122.
Mgr. Jana Drsová

Informace z DDM
V sobotu 5. března zveme děti od osmi let na Tvořivou dílnu, kde si mohou vyrobit květiny pro maminky
z krepového papíru.
Dílna se koná od 9 do 11 hodin, cena (materiál)
je 70 Kč, pro děti ze zájmových kroužků DDM 50 Kč.
Zájemci se musí přihlásit předem v DDM nejpozději do 4. 3.
Další Tvořivá dílna se uskuteční v sobotu 19. března od 9 do 11 hodin. Budeme vyrábět jarní dekorace do bytu. Dílna je určena pro děti
od 7 let, cena (materiál) je 70 Kč, pro členy zájmových kroužků 50 Kč.
Přihlášky předem v DDM nebo na tel. 381 522 013, nejpozději
do 16. 3.
Jaroslava Kohoutová

Foto:archiv
Termíny:
25. - 29. července 2022, téma: Cesta kolem světa za 5 dní
1. - 5. srpna 2022, téma: SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA S TATÍNKY

RC SOBÍK
Milé maminky
a celé rodiny,
jsme moc rádi,
že nám už vychází pravidelné setkávání v herničce. Pokud máte
čerstvě narozené miminko, na pohybových hrátkách pro nejmenší je stále místo. Ještě bychom rádi upřesnili,
co znamená individuální volná herna.
Jedná se o možnost, kdy se můžete
se svými kamarádkami maminkami
domluvit a navštívit naši hernu s tím,
že nikdo jiný do herny nebude mít
přístup. Minimální počet maminek
jsou tři a maximální počet maminek
je dle domluvy. Individuální hernu
je potřeba vždy dopředu zamluvit.
V březnu pro Vás uspořádáme další
JARNÍ BURZU dětského oblečení,
hraček a vybavení, na kterou si Vás
tímto dovolujeme pozvat. Pojďte
se nejen levně vybavit na jaro, ale
i podpořit ekologický způsob života.
Tím, že si zakoupíte použité oblečení
a dáme ho společně do oběhu, snížíme
konzumní způsob života. Pokud si naopak chcete udělat ve skříních na jaře
místo, můžete si na burze rezervovat
místo na prodej za 50 Kč/stůl. Burza se
bude konat v sobotu 5. března 2022 od
8:30 do 11:30 v KDMS.
Na prázdniny připravujeme dva turnusy příměstských táborů. Jelikož už
naše tábory nejsou dotovány, byli jsme
nuceni navýšit jejich cenu. Termíny
jsme vybrali tak, abychom pokryli

zavřené MŠ v Soběslavi a vyšli vstříc
Vašim potřebám.
- I. turnus 25. - 29. července 2022
téma: CESTA KOLEM SVĚTA ZA
5 DNÍ
- II. turnus 1. - 5. srpna 2022
téma: SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
S TATÍNKY
Přihlášky jsou možné buď stáhnout
na našem webu nebo je vyzvednout
v tištěné podobě v herničce. Více
informací naleznete na našem FB
a webových stránkách.

Cena: 2 400 Kč (Cena zahrnuje program, dopolední a odpolední
svačinku, celodenní výlet, teplý oběd a pitný režim na celý den,
materiál na tvoření a hodnotné ceny.)

Kapacita jednoho turnusu je 15 dětí. Přihlášky jsou
k dispozici na našich webových stránkách. Tištěné a vyplněné
přihlášky můžete zanést v rámci programu do Sobíku.
Bližší informace na tel. 725 88 48 24,
rodicovskecentrumsobik@seznam.cz (Mgr. Iva Čejková)

Za kolektiv RC Sobík
Iva Čejková

Pravidelný program:
Po
8:30 - 11:30
15:00 - 16:00
Út
8:30 - 11:30
15:00 - 15:45
16:00 - 17:00
St
9:00 - 9:30
9:45 - 10:30
10: 40 - 11:25
14:45 - 16.45
Čt
8:30 - 11:30
14:45 - 15:45
16.00 - 17.00
Pá
ZAVŘENO

VOLNÁ HERNA (Verča)
Sobdance (Niky), tanečky 3-5 let
VOLNÁ HERNA (Verča)
Pohybové hrátky IV, děti 1,5-3 let (Iva)
Individuální volná herna (Iva)
Pohybové hrátky I (Jana), děti do 7.m.
Pohybové hrátky II (Jana), děti do 1,5 roku
Pohybové hrátky III (Jana), děti od 1,5 roku
Individuální volná herna (Iva)
VOLNÁ HERNA (Verča)
Individuální volná herna (Iva)
Kondičně - zdrav. cvičení (Iva)
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Termín: 4. 3. – 31. 3. 2022

„Nic lidského mi není cizí“

Kino pro neposedy opět promítá

Výstava fotografií Václava Havla
Výběr fotografií ČTK
z let 1988 – 2011
Vernisáž: pátek 4. 3. od 17 hodin
Místo konání: stará radnice čp. 1
Hudební doprovod: Marek Cihlář a spol.
Výstavu pořádá Dobrovolnické centrum
Rolničky, bude přístupná v otevírací době
infocentra.

Konečně! Po předlouhém čekání se nejen děti, ale vlastně
i jejich rodiče dočkali. Oblíbené Kino pro neposedy
roztočí 30. března od 17:00 znovu svoji promítačku.
V soběslavském kině bude u filmu znovu všechno dovoleno – křičet, řehtat se, chodit po sále, zkrátka cokoli vaše
caparty napadne.
Projekci navíc ozvláštní i slavnostní představení turistické vizitky,
kterou jsme si nachystali nejen pro filmové nadšence.
Takže ať jste malí, nebo velcí, určitě dorazte. Bude na co se dívat. Jaký
film jsme vybrali, to zjistíte na našich stránkách imypomahame.cz/kino
a na stejném místě koupíte i vstupenky.
Pavel Fukar, IMYpomahame.cz

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

Novoroční jízdu 47 letého muže pod vlivem alkoholu osobním
vozidlem tovární značky Škoda Octavia ukončila až jeho havárie v obci Myslkovice. Při vyšetřování nehody policisté zjistili,
že uvedený muž pravděpodobně před či během jízdy požil alkohol, kdy provedeným testem zjistili výsledek 1,3 promile. I po
pár minutách opakovaný test se nikterak nelišil od prvního měření. Na základě veškerých poznatků ve věci zahájili dopravní
policisté úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze
spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.

•

Pro policisty Obvodního oddělení Policie ČR v Soběslavi zatím
neznámý pachatel na přelomu roku vnikl do benzínové čerpací
stanice, kde vnitřní prostory prohledal a odcizil alkohol a tabákové výrobky. Způsobená škoda na poškození a ustanovená
škoda na odcizených věcech dosáhly bezmála 8 000 korun.

•

Dne 15. ledna přijali policisté od občana oznámení o nálezu
munice v katastru obce Sedlečko u Soběslavě. Pomocí detektoru kovu byl v lesním porostu nalezen granát, kdy nálezce po
oznámení na linku 158 vyčkal v bezpečné vzdálenosti od místa
nálezu. Následně hlídka Policie ČR místo do příjezdu pyrotechnika zajistila. Pyrotechnik z expozitury České Budějovice nález
určil jako ruční granát F1 bez pojistky, předmětný granát převzal a odvezl k bezpečné likvidaci.
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství
por. Bc. Lenky Pokorné, pprap. Jana Štecová
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Díky projektu CZ-SK SOUTH LIFE bude oblíbená Blatská stezka
nedaleko Soběslavi o půl kilometru delší
Oblíbená naučná trasa Blatská stezka bude
díky projektu CZ-SK SOUTH LIFE o půl
kilometru delší. Jde o původně šestikilometrovou naučnou stezku, kterou provozuje
Jihočeský kraj na území přírodní rezervace
a evropsky významné lokality Borkovická
blata u Soběslavi.
Stezka vede z části po lesních cestách a pěšinách, z části po povalových chodnících.
Také nová trasa bude tvořena dřevěným
chodníkem. Na konec stávající trasy Blatské stezky naváže nový povalový chodník
stejné konstrukce, jako je původní naučná
stezka. Během února ho zde kolem vodní
plochy zbuduje odborná firma.
„Cílem realizovaných opatření v této
lokalitě je snaha obnovit prioritní stanoviště91D0*– rašelinný les. Stezka návštěvníky provede managementovými plochami
a obnovovaným územím a názorně předvede zlepšení stanoviště v rámci realizovaného evropského projektu CZ-SK SOUTH
LIFE. Z této aktivity bude mít značný

přínos rovněž široká veřejnost, jelikož evropsky významnou lokalitu Borkovická
blata každoročně navštíví desítky tisíc návštěvníků,“ uvádí vedoucí projektu CZ-SK
SOUTHLIFE Eva Ježková.
Hlavním cílem projektu CZ-SK SOUTH
LIFE je zajištění a optimalizace péče
u vybrané evropsky významné lokality
soustavy NATURA 2000.
Prodloužení oblíbené a navštěvované trasy
naučné stezky je vhodná forma prezentace
vzácného stanoviště a zároveň zajištění
bezpečnosti návštěvníků s ohledem na zachování příznivého stavu chráněného území a významných nebo chráněných druhů rostlin a živočichů v EVL Borkovická
blata.
Přírodní rezervace Borkovická blata
je chráněné území, které bylo vyhlášené
z důvodu ochrany zachovalého fragmentu
ekosystému ručně vytěženého rašeliniště
přechodového pánevního typu s charak-

teristickou flórou a faunou. Přírodovědná
naučná stezka Borkovická Blata byla vybudována v letech 1979 – 1980.
Pavel Pechoušek

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE

Soutěžní otázka:
Projekt CZ-SK South LIFE je primárně zaměřený na ochranu třech prioritních druhů. Které to jsou?
Odpovědi zasílejte na adresu hlaska@musobeslav.cz.
Prvních pět respondentů, kteří zašlou správnou odpověď, obdrží drobnou odměnu.

Střípky z historie města Soběslavi
Už 150 let stojí pevně na tomto místě a je
němým svědkem všeho dění na východ
od Hroňáku a zároveň orientačním bodem v terénu. Kdyby mohl mluvit, ten by
vyprávěl. A častokrát věci, které se smějí
vysílat až po dvaadvacáté hodině. A ještě
to vidí pěkně z nadhledu. Mám na mysli
strážní domek, neboli „wechter“. Stojí tam
na severozápadě našeho města již od roku
1871, kdy byl poprvé zahájen provoz na
železniční trati „Františka Josefa“ Praha-Vídeň, čímž se Soběslav přiblížila světu.
Byl postaven proto, aby zaměstnanci drah,
kteří v něm bydleli, mohli vidět a dohlížet
na trať v obou směrech.
Schodiště vedoucí do horní místnosti původně vedlo zvenku po západní stěně budovy. Později bylo obezděno a vstupovalo
se na něj z malé předsíňky, ze které také
lidé vcházeli do místnosti v přízemí. Život
na „wechtru“ zejména v zimě vůbec nebyl
lehký. Pokud si pamatuji, až do této doby
tam nebyl zaveden elektrický proud. Svítilo se petrolejkou. Dům se dal těžko vy-

tápět. Když foukaly severní větry, stěny
rychle vychládaly, přestože jsou pětačtyřicet centimetrů silné. Do města k nejbližšímu krámku nebo do školy to měly děti
nejméně dva kilometry. Ale zase to bydlícím vynahrazovala krásná jara, teplá léta
a život uprostřed rozkvetlé přírody. Nádherná jitra, kdy jim zajíci hupkali po zahrádce
a koroptve zobaly téměř z ruky. Wechter
má kolem oplocenou zahrádku, studni asi
osmdesát metrů níže hned vedle kolejí. Je
zajímavé, že tato studně (která byla vykopaná v jedné ze struh, které vedly kolem kolejí asi dva metry od nich) byla považována
před válkou, a desítky let po ní, za nejčistší
a nejchutnější pitnou vodu v okolí.
Podle vyprávění mých rodičů tam za války
měla stanoviště hlídka německého wehrmachtu. Matka mi vyprávěla, že každý den
kolem našeho domku chodila šestičlenná
hlídka vojáků. Jeden z nich mě jako dvouletého kluka bral do náruče a říkal, že má
doma také takového blonďáčka. Ale matka
o mě měla strach a zakázala mi v tu dobu

vycházet ven.
Po válce, v letech 1946 - 1948,
na „wechtru“ bydlela rodina Kramanů.
Manželé byli zaměstnanci drah, proto
dostali ten byt. Měli dvě dcery a syna, ale
ten bohužel brzy zemřel. Dcery byly starší než já. Pamatuji se, jak se každé ráno
v zimě, když šly do školy, prodíraly sněhem, který jim sahal místy až do pasu.
Musely ujít více než kilometr, než se dostaly před náš domek, kde už sníh většinou
město prohrnulo. Bylo mi jich líto.
Po nich se tam nastěhovali Márovi, kteří
před tím sloužili na přejezdu u Jitony. Bydleli ve strážním domku, který u přejezdu
stál. Někdy kolem 20. dubna 1945 místní
partyzáni vyhodili do povětří koleje u Moskvy v místech, kde dnes stojí garáže. Tam
byla cesta, která vedla přes koleje a šikmo
lukami až na cestu vedoucí z Klenovic na
Ovčín. Byly tam závory, které se stahovaly
u Jitony, kde sloužil pan Mára. Němci za
Pokračování na straně 22
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Pokračování ze strany 21...
ten výbuch zavřeli pana Máru, prý včas nevaroval vlak, který přijel od Roudné a najel do vyhozených kolejí. Byl to nákladní vlak
a vezl zbraně a raněné německé vojáky. Devátého května přijeli do
Soběslavi Rusové a pana Máru osvobodili.
Můj otec mi vyprávěl, že nám při tom výbuchu kus kolejnice, asi
třicet centimetrů dlouhý, prorazil střechu a zůstal ležet na půdě. Při
přestavbě rodinného domku v roce 1989 jsem tam ten kus kolejnice našel. Jiná část kolejnice prorazila střechu až v ulici u Pítrů.
Když přišli Márovi na strážní domek u Hroňáku v roce 1949, byli
už v důchodu. „Wechtr“ zatím přestal sloužit svému účelu a byl
nahrazen jiným hlídacím systémem. K Márům jsem občas zašel
a nosil jim knížky na čtení, které si půjčovali od otce. Paní Márová
byla velká a silná žena, ale už nemohla chodit. Měla bolavé nohy.
Pan Mára byl hubený a vysoký, ale už starý a také špatně chodil.
Nosil jsem jim knížky a někdy i nákupy. Byli hodní, báli se jeden
o druhého. On se jmenoval Matěj a paní mu říkala „Maťko“, on jí
„Mamko“. Když byl pan Mára ještě na závorách u Jitony, dovolil
mi několikrát stáhnout a vytáhnout závory. Byla to dřina. Márovi
tam bydleli asi do poloviny šedesátých let a potom asi deset let tam
nežil nikdo.
Tak jsme se tam nastěhovali my, kluci ze čtvrti, kde se odjakživa
říkalo „Na Moskvě“ a udělali jsme si tam klubovnu, pochopitelně
načerno. Schody vedoucí do horní místnosti jsme zavěsili na kladku a tu upevnili na trámek krovu, takže šly vytahovat nahoru. Vytvořili jsme tak z „wechtru“ nedobytnou pevnost. Chlapy z Klenovic se nás odsud snažili vykouřit. Dole pod vytaženým schodištěm
rozdělali oheň, do kterého přihazovali zelené větve a získali tak
hodně kouře. Po malé chvíli byl celý „wechtr“ tímto kouřem zamořený. Byli jsme zalezlí až na půdě, hlavy vystrčené mezi taškami, abychom mohli dýchat, ale ven nás nedostali.
Jaroslav Pražma

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Aktuální informace o našich pořadech naleznete na webových stránkách www.kd-veseli.cz.
• Čtvrtek 3. března 				
19 h
PROSLOV
Divadlo Bolka Polívky
Pohybový one woman stand-up Anny Polívkové. Je možné najít
slova odhalující tajemství vesmíru, zázrak stvoření, smysl života? Pokusila se o to… Chtěla by říct všechno… Změnit svět…
Zachránit lidstvo… Podaří se jí to? Autor: Anna Polívková,
režie: A. Polívková a Jana Burkiewiczová, délka: 60 minut
bez přestávky. Velký sál KD, vstupné: 320 Kč.
• Pátek 18. března 				
18.30 h
LISTOVÁNÍ
A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ?
Holly Bourneová
Příběh o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat
pozadu. Tori je úspěšnou influencerkou. Její autobiografie se
vyhřívá na knihkupeckých pultech mezi bestsellery, navíc patří
mezi oblíbené motivační řečníky. A to je jí teprve něco málo
přes třicet! Zatímco zástupy svých sledujících zásobuje motivujícími posty a nabádá je, aby „žily takový život, jaký chtějí“,
Tori samotné se podle těchto rad žít příliš nedaří. Tohle bude
živé, humorné a peprné Listování. Účinkují: Petra Bučková
a Pavla Dostálová. Knihu v roce 2019 vydalo nakladatelství
Host v překladu Radky Klimičkové. Víceúčelový sál KD, vstupné: 100 Kč.
• Neděle 20. března 				
19 h
SCHOVÁVANÁ V SÍTI
Komedie Divadla Kapota Tábor. Neseďte na internetu, to důležité se děje ve skutečném světě. Spousta lidí dnes žije své životy
na sociálních sítích a reálný život jim tak nějak uniká. To je
i příběh čtyř dvojic, které se seznámí na nejmenovaném chatu
a domluví si schůzku. Tato reálná setkání ale přináší čtveřici tragikomických příběhů, spoustu milých i nemilých překvapení,
někdy až šoků a překvapivých odhalení a většinu protagonistů
vrací do tvrdé životní reality, aby na závěr vyústila v neočekávanou pointu, která donutí všechny k zamyšlení.
Režie: Kateřina Pokorná. Náhradní divadelní představení za
hru Civilizace. Na toto představení přijďte s původní vstupenkou: Civilizace s termíny 05.04.2020 nebo 08.11.2020 či
Schovávaná v síti s termínem 23.01.2022. Velký sál KD, vstupné
mimo předplatné: 100 Kč.

Strážní domek, foto: Jaroslav Pražma

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

6. 3. 2022

od 7 do 9:30 hod. do areálu chovatelů
k nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

• Čtvrtek 24. března 				
17:30 h
BESEDA S JANOU PONCAROVOU
Jana Poncarová je novinářka a spisovatelka. Ve své románové
tvorbě se inspiruje skutečnými událostmi. Debutovala v roce
2018 románem Podbrdské ženy, který sleduje osudy tří generací
žen žijících v podhůří Brd. Dále vydala další úspěšné romány
Eugenie, Alžběta a Nina, Děvčata první republiky, Cyklistka –
Osud poslední baronky a v listopadu 2021 jí vyšel nejnovější
titul Pivovarníci Hlaváčkové s podtitulem Jak se zrodili proslulí
plzeňští sládkové. Žije v Plzni a v Dobřívě. Miluje svobodu,
kávu a les. Víceúčelový sál, vstupné: dobrovolné.
Míša Jindová, KD Veselí n.L.
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Ledová růže po dvou letech znovu v Soběslavi
Když se v únoru 2020 konal
7. ročník klubových závodů
Ledová růže, málokoho napadlo, že už za několik dnů bude
předčasný konec sezony. Lockdown a uzavření sportovišť se
dotklo i zimních stadionů. Znovu na soběslavský led jsme se
vrátili při letním soustředění,
nicméně následující sezona
2020-2021 trvala s přestávkami jen několik týdnů. Krasobruslení je specifický sport,
a pokud chcete bruslit závodně, potřebujete být na ledě
téměř denně. Minulý rok byl
pro všechny sportovní kluby
a oddíly těžký a pro ten náš
krasobruslařský mohl být likvidační. Jsme proto rádi, že máme
v klubu členky, které mají bruslení opravdu v srdci a vydržely
i přes výpadek minulé sezony.
Současná sezona naštěstí běží
s určitými opatřeními celá
a jsme rádi, že jsme po dvou
letech opět mohli přivítat téměř
100 krasobruslařek a krasobruslařů z celé republiky u nás na
zimním stadionu na 8.ročníku
závodu Ledová růže. A ještě ra-

ději jsme, že se našim závodnicím podařilo získat hned devět
cenných kovů a několik dalších
krásných umístění. Všem závodnicím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci
klubu.
Letošní sezona je výjimečná,
v lednu totiž uplynulo už 10
let od založení našeho klubu.
Vzhledem k tomu, že náš oddíl
je nejen závodní, ale i zájmový a každý rok připravujeme
vystoupení pro diváky, doufáme, že 10.výročí budeme moci
oslavit před diváky na tradičním
jarním vystoupení. Pro více informací sledujte náš facebook
Krasobruslařský klub Spartak
Soběslav. Prohlédnout si tam
můžete fotografie z Ledové růže
nebo se můžete dočíst například
i o výborných úspěších Alžbětky Žákovské, jedné z nejmladších závodnic našeho klubu.
Barbora Nývltová
Hned 2 závodnice KK Soběslav „na bedně“ – stříbrná Amálka
Štěpánková a bronzová Sofia Mullender v kategorii žačky mladší
C, na krásném 7. místě Izabela Zimová; foto: Barbora Nývltová

Výborné výsledky stolních tenistů DDM Soběslav

Spojené A-družstvo stolních tenistů DDM
Soběslav-Studená se ve skupině A 3. ligy
mužů pohybuje nečekaně na špici tabulky.
Se 13 výhrami, 1 remízou a 4 prohrami obsazuje vynikající 3. místo, což na začátku
soutěže nikdo nečekal. Sestava mladíků
Ondra Pešek, Láďa Dobiáš, Radim Šindelář a Tomáš Hložek porazila o víkendu
12. - 13. 2. 2022 na domácích stolech silné
týmy Union Plzeň B 10-4 a SKUŘ Plzeň
10-2, tentokrát bez opor Petra Krahulce
(pracovní povinnosti) a Jana Ondráčka
(hrál 2. ligu ve Studené). Další domácí
utkání sehrají naši hráči takto:
• sobota 12. 3. ve 14:00 hod. AC Sparta
Praha B, neděle 13. 3. v 10:00 hod. Slovan KST Bohnice;
• sobota 9. 4. ve 14:00 hod. ČZ Strakonice Elektrostav, neděle 10. 4. v 10:00
hod. KST Klatovy.
Přijďte je povzbudit do malého sálu sokolovny TJ Spartak Soběslav v jejich boji
o čelo tabulky 3. ligy!
Další týmy mužů hrají ve svých soutěžích ve středu tabulky – DDM Soběslav
B v krajském přeboru či DDM Soběslav
D v okresní soutěži. Pouze zkušené družstvo DDM Soběslav C v sestavě Josef Holub, Oldřich Vondruška, Martin Novotný,
Vilém Klabík, Jarda Sedlický, Petr Matějů

a mladý Martin Holub se drží na 2. místě
okresního přeboru a stále živí naději na postup do krajské soutěže.
Člen oddílu mladší žák Marek Liška, roč.
2010, obsadil na krajském turnaji mladšího žactva v Kovářově pěkné 3. místo ve
dvouhře i ve čtyřhře a ukázal, že v Domečku stále vyrůstají nadějní hráči, kteří mohou dobře reprezentovat náš oddíl

i město Soběslav. Oddíl stolního tenisu
DDM Soběslav touto cestou děkuje za podporu své činnosti zřizovateli DDM Tábor
a městu Soběslav, dále sponzorům BANES
Soběslav, ERGO CZ Třeboň, Jednota OD
Tábor, Sapservis, s.r.o., Soběslav za věcné
a finanční příspěvky na činnost oddílu.
Pavel Hložek, předseda oddílu

A-družstvo mužů DDM Soběslav-Studená: Zleva Ondřej Pešek, Radim Šindelář,
Ladislav Dobiáš, Petr Krahulec a Tomáš Hložek, foto: Pavel Hložek
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BANES FLORBAL SOBĚSLAV – ROZPIS ZÁPASŮ

Opravujeme
informaci
uveřejněnou
v Soběslavské hlásce č. 2/2022 ohledně
možnosti zakoupení knihy „90 let soběslavského šachu“ v knihkupectví Kanzelsberger.
Kniha již není k dostání. Za chybnou informaci se omlouváme.
Redakce

Muži A
21.3.

FK Slovan J. Hradec B

21.3.  

Banes Florbal Soběslav

Banes Florbal
Soběslav
TJ Sokol Chýnov

SH Týn nad Vltavou
SH Týn nad Vltavou

OLH SPARTAK SOBĚSLAV – BŘEZEN 2022

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS

Program sportovišť TJ Spartak
na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz

Program sportovišť TJ Spartak
na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz

25. 3. 	CHARITATIVNÍ UTKÁNÍ PRO ROLNIČKU
18 h
OLD BOYS SPARTAK SOBĚSLAV - OLD BOYS
MOTOR ČB.

-

6. 3. 14,00 – 15,45

-

13. 3. 14,00 – 15,45

-

20. 3. 14,00 – 15,45

Soběslavská hláska bude od dubna barevná
Od dubnového čísla přejde radniční zpravodaj na barevný tisk a čtenáři si budou moci prohlížet fotografie nebo výkresy související s připravovanými projekty v barvě. Věříme, že tato změna vylepší jeho vizuální podobu a zároveň přispěje k lepší
orientaci nejen v něm, ale i ve zveřejňovaných grafických materiálech. V souvislosti s navýšením nákladů z důvodu barevného tisku dojde k mírnému zvýšení ceny zpravodaje na 12 Kč.
Od dubnového čísla bude dále možné inzerovat v barevném provedení. Podklady pro inzerci mohou inzerenti zasílat ve formátech PDF a JPG jak v odstínech šedi, tak v barevném modelu CMYK. Ceny inzerce v černobílém a barevném provedení
naleznete v tabulce níže. Všem čtenářům přejeme příjemné čtení. 					
Redakce
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•

•

Rehabilitace Soběslav
přijme od 1. 5. 2022
fyzioterapeuta/fyzioterapeutku
na plný nebo částečný úvazek.
Více info na tel: 606 192 919
nebo e-mail: treslova.hana@email.cz.
INZERCE

Prodej
Prodám mladé andulky všech barev narozené listopad
a prosinec 2021 a leden 2022. Tel.: 602 357 210
Prodám elektrický skútr pro invalidy čtyřkolový HS 589
DELUXE. V červenci končila záruka. Cena dohodou.
Tel. 728 637 002
Koupě
Koupím garáž v Soběslavi, tel. 725 302 843.

•

Laťkové dopravníky, různé délky - koupím.
Tel. 602 443 482

•

Koupím jehňata masného typu. Tel. 724 743 159

•

Koupím dům v Soběslavi nebo blízkém okolí. Seriózní
jednání, nejsem RK. Tel. 605 991 049

•

Koupím byt v Soběslavi, platba ihned. Tel. 728 272 870

•

Ostatní
MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec. Tel. 728 987 702

•

Pronajmu garsoniéru a 2kk, místo na parkování, venkovní
posezení. Tel. 777 907 750

•

Zadám opravu vnitřních omítek v hale na drůbež.
Tel. 602 443 482

•

Zadám opravu Multicar M25. Tel. 724 743 159

•

Kdo by pohlídal za odměnu u sebe doma v termínu
23. - 30. 7. 2022 pejska střední velikosti; kříženec z útulku, mazlivý, přizpůsobivý, a kocourka; britský modrý,
zvyklý jenom doma, klidný a čistotný. T: 702 016 352

•

Přivýdělek z domu, bez ŽL a prodeje. Při MD/RD, ČID,
práci. Tel. 776 606 725

•

Pronajmu byt 3+1 Na Ohradě, tel. č. 736 265 305

VE VESELÍ NOVĚ OTEVŘENO
IVETA DOBIÁŠOVÁ

KOSMETICKÝ SALON
Podhájek 632,
Veselí n. L. 391 81
+420 777 190 078
WWW.KOSMETIKASEN.CZ
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Přístrojová/suchá/medicinální pedikúra je odborné
ošetření nohou, zejména nehtů a suché kůže. K ošetření používá speciální vysokoobrátkové přístroje s frézami. Metoda je bezbolestná a nekrvavá. Pedikúra
probíhá za přísných hygienických podmínek.
Cílené využití přístrojové pedikúry:
- ošetření nehtů především jejich tvarování;
- ošetření při problémech se zarůstajícími nehty,
při deformaci nehtů;
- ošetření otlaků, mozolů, zrohovatělé kůže,
ošetření kuřích ok;
- jediné bezpečné ošetření pro diabetické pacienty.

Najdete nás:
Poliklinika Soběslav přízemí
Petra Voka 159
Soběslav, 392 01
Dveře číslo 2
Kontakt:
Tel.: +420 704 610 800
E-mail: pedikurasobeslav@seznam.cz

Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262
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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

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Termín uzávěrky inzerce - 10. 3., pište na hlaska@musobeslav.cz.
Nový domov hledají ANDULKY
letošní, některá i ručně dokrmená,
loňská mláďata a některé andulky
z 2019.
Barvy modré, modrožluté, perlové,
zelené, žluté, světle žluté, tmavě
žluté, olivově zelené, šedé a bílé.
Telefon 775 357 210
Osobní předání v Milevsku,
ale mohu dovézt do Soběslavi
nebo do Prahy.

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav
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