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Dočtete se v tomto čísle:

9 - 18 h

kulturní dům

1

Modernizace inforcentra a den
otevřených dveří staré radnice

str. 2

2

Práce na stavbě železniční trati v úseku
Soběslav - Doubí byly zahájeny

str. 5

3

ROZHOVOR: O sportu s Adélkou
Štefanovou

str. 15

4

Změna OZV pro MŠ i ZŠ

str. 16

5

Sametová revoluce a Soběslav

str. 21

V sobotu 26. 10. oslavil OLH Spartak Soběslav jubileum 90 let od svého vzniku v nově zrekonstruovaném zimním stadionu v Soběslavi,
který byl při této příležitosti slavnostně otevřen. Po 17 h na ledové ploše stanuli odchovanci soběslavského oddílu ledního hokeje proti
veteránské gardě ČR. Více se dočtete v prosincovém čísle Soběslavské hlásky.
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LISTOPADOVÉ AKCE V SOBĚSLAVI
Pá 1. 11. Soběslav 1989 – výstava představí tehdejší dění ve městě,
dobové fotografie, listiny plakáty a artefakty, vernisáž od
17 hodin, výstava potrvá do 24. 11. 2019,
Blatské muzeum – Rožmberský dům
Po 4. 11. Kocour v botách – loutková pohádka, kulturní dům, 17 h
Po 11. 11. Přechod Merkuru před Sluncem – pozorování přechodu
Merkuru hvězdářskými dalekohledy, náměstí Republiky
a městská věž, 13:35 – 16:24 h
Čt 14. 11. Kocour v botách – loutková pohádka, kulturní dům, 17 h
Ne 17. 11 Ekumenická bohoslužba za svobodu, náměstí Republiky, 10:30 h
Ne 17. 11. Projekce filmu k 30. výročí Sametové revoluce, kino, 15 h
Ne 17. 11. P
 řipomenutí listopadových událostí roku 1989, náměstí
Republiky u kašny, 17 h
Ne 17. 11. Hrdinové – divadelní hra, kulturní dům, 19 h
Pá – so 22. – 23. 11. KREATIV Zima a Vánoce – tradiční veletrh kreativního
tvoření, přehlídka nápadů, dětské dílničky a workshopy, kulturní
dům, 9 – 18 h
Pá 29. 11. Kapr v lidovém umění a vánoční tradici – motiv ryby bude
propojovat vánočně vyzdobený Smrčkův dům, vernisáž se
koná od 17 hodin, výstava potrvá do 5. 1. 2020,
Blatské muzeum – Smrčkův dům
Ne 30. 11. D
 en pro dětskou knihu – pro děti bude připraven bohatý program, městská knihovna, 9 – 12 h
Ne 30. 11. R
 ozsvícení vánočního stromu a Rolničkový adventní trh – nová
celodenní akce s bohatým kulturním programem a zábavnými
zastaveními pro děti, náměstí Republiky, 10:30 – 18 h (více str. 8)

Změna otevírací doby
sběrného dvora
Otevírací doba sběrného dvora v zimním období:
Po
14.30 - 16.30
Út
14.30 - 16.30
St
zavřeno
Čt
14.30 - 16.30
Pá
zavřeno
So
9.00 - 12.00
Adresa sběrného dvora: Tyršova 482/III,
Soběslav

K modernizaci infocentra
pomohly finance z kraje
V souvislosti s přemístěním infocentra do
zrekonstruovaných prostor staré radnice čp. 1
bylo pořízeno i nové vybavení do infocentra.
Elektronické přístroje byly částečně hrazeny
z dotačního programu Podpora cestovního ruchu 2019 Jihočeského kraje. Pořízen byl moderní infokiosek s dotykovou obrazovkou, který
zajistí vyšší informovanost návštěvníků města
a zároveň jim umožní přístup k internetu a jejich e-mailu. Zjednoduší se tím dostupnost informací veřejnosti. Součástí vybavení je i LCD
televizor upevněný nad obslužným pultem, na
kterém budou probíhat prezentace města, zveřejní se plakáty a pozvánky na akce a aktivity
ve městě a okolí. Zrychlí se i samotný prodej
díky použití čtečky čárových kódů a pokladního
systému.
Součástí nových prostor infocentra bude i kancelář redakce Soběslavské hlásky, která se přesune spolu s „íčkem“ v průběhu listopadu 2019.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STARÉ RADNICE

budovy č.p. 1 na náměstí Republiky

30. 11. 2019
od 10.30 h do 13 h

Ne 30. 11. D
 en otevřených dveří ve staré radnici – volná prohlídka nově
zrekonstruovaných prostor, kde se bude nově nacházet obřadní
místnost, zasedací místnosti a infocentrum, stará radnice čp. 1,
10:30 – 13 h
OKOLÍ:

Úřední den notáře

Ne 17. 11. V
 arhanní koncert – vystoupí Eliška Hrochová a Hana Žvachtová
a Chrámový sbor sv. Petra a Pavla ze Soběslavi, kostel sv. Jana
Nepomuckého v Janově, 16 h

od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

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

Středa 6. 11. a 20. 11.
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

21. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. září 2019.
Usnesení č. 21/253/2019
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen – služebností stezky a cesty a smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
užívacího práva mezi městem Soběslav
a společností PETA Bohemia, spol. s r.o.,
Soběslav, týkající se odkupu areálu Mateřské školy v Nerudově ulici.
Usnesení č. 21/254/2019
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 30.000 Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2019 na částečnou
úhradu nákladů spojených s oslavami
90. výročí založení oddílu ledního hokeje
TJ Spartak Soběslav.
Usnesení č. 21/255/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem
Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou na veřejnou zakázku „Sociální zázemí pro venkovní učebnu přírodních věd“ jako druhé
části projektu „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím
v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50“, CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/
0010344, z programu IROP, 3. Výzva MAS
Lužnice-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi ZŠ E. Beneše a firmou Tomáš Hrdlička, Kardašova Řečice, na realizaci uvedené zakázky za cenu 1.598.908,52 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 21/256/2019
Rada města souhlasí s konáním akce
„Pozorování přechodu Merkuru před
Sluncem“ na městské věži 11. 11. 2019.
Usnesení č. 21/257/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s.,
provozní jednotka Soběslav, kterým
se mění termín dokončení díla a vypořádávají se více a méně práce na akci
„Oprava kanalizace v ulicích Lustigova,
Dr. Studničky a Okružní v Soběslavi“. Celková cena díla se navyšuje na 2.680.219,49
Kč + DPH.
Usnesení č. 21/258/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení
vodovodu mezi městem Soběslav, jako
oprávněným, Jihočeským krajem, jako
povinným, a SŽDC, Praha, jako investo-

rem stavby, v souvislosti s realizací akce
„Modernizace trati Veselí nad Lužnicí –
Tábor, II. část, úsek Veselí n.L. – Doubí u
Tábora, 1. etapa Veselí n.L. – Soběslav“
pro stavební objekt „SO 51-71-02.11 Žst.
Soběslav, přeložka vody DN 300 ET a DN
80 v km 62,45-62,55“ na pozemku p.č.
3975/1 v k.ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Usnesení č. 21/259/2019
Rada města souhlasí se zanesením poznámky o výhradě do smluv o nájmu nemovitosti uzavřené mezi městem Soběslav
a společností E.ON Česká republika, České
Budějovice, a E.ON Energie, a.s., České
Budějovice, na částech pozemků ve vlastnictví města p.č. 1121/1 a 390/12 v k.ú.
Soběslav, která řeší oddělení vlastnictví
dobíjecích stanic v majetku E.ON a pozemků ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 21/260/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2018
mezi městem Soběslav a firmou Ing. Pantoﬂíček Miroslav, Projektová a poradenská
činnost, Soběslav, na zajištění autorského
a technického dozoru investora akce „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“, kterým se mění doba trvání platnosti smlouvy do 30. 9. 2019.
Usnesení č. 21/261/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na opravu
fasády západní strany zázemí zimního stadionu v Soběslavi za cenu 114.101,59 Kč
+ DPH.

USNESENÍ

22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. října 2019
Usnesení č. 22/262/2019
Rada města ukládá realizovat usnesení z 6.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 25. 9. 2019.
Usnesení č. 22/263/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, na akci „Stavební úpravy domu
čp. 1 na náměstí Republiky v Soběslavi“,
kterým se vypořádávají více a méně práce a stanovuje se termín dokončení díla
na 20. 10. 2019. Konečná cena díla činí
17.033.455 Kč + DPH.
Usnesení č. 22/264/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření

č. RM 5/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 22/265/2019
Rada města vydává souhlasné stanovisko k navýšení kapacity Základní umělecké školy,
Školní náměstí 56, Soběslav, v souvislosti
s podáním žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, ze současného nejvyššího povoleného počtu 230
žáků na 250 žáků s účinností od 1. 9. 2020.
Usnesení č. 22/266/2019
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, Komenského 20,
Mgr. Jana Holase schvaluje:
a) navýšení investičního fondu o částku 96.008,74 Kč v souvislosti s realizací
projektu „Rekonstrukce a vybavení
učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav,
Komenského 20“,
b) použití finančních prostředků z investičního fondu školy ve výši 128.266,74 Kč na
úsporné osvětlení v učebně fyziky a dofinancování stavebních úprav a přístavbu
školy.
Usnesení č. 22/267/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Milichovský, s. r. o.,
Liberec, kterým se pořizuje mobilní aplikace informačního systému Městské policie
města Soběslavi MIMIS umožňující strážníkům MP napojení na základní registry a
registr vozidel v terénu prostřednictvím
mobilního zařízení za cenu 20.000 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 22/268/2019
a) Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi městem Soběslav a Ladislavem
Růžičkou, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města
o výměře 65,9 m2 na náměstí Republiky čp. 1, Soběslav I, na dobu určitou
od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2024.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi
Ladislavem Růžičkou, Soběslav, a Kateřinou Vítkovou, Soběslav, na pronájem části
nebytových prostor kadeřnického salonu
na náměstí Republiky čp. 1, Soběslav I,
s účinností od 1. 11. 2019.
ZM 6/034/2019
Zastupitelstvo města schvaluje změnu
rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové
opatření
č. ZM 3/2019 – v předloženém znění.
ZM 6/035/2019
Zastupitelstvo města schvaluje obecně
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závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 4/2005,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Soběslav a části společných školských obvodů, ze dne 14.
12. 2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, v předloženém znění.

USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo
25. září 2019
ZM 6/036/2019
Zastupitelstvo města schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se
stanoví školský obvod mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu mateřských škol,
v předloženém znění.
ZM 6/037/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 129/2 o výměře 46 m2, p.č. 132/1

o výměře 40 m2, p.č. 144/22 o výměře 270
m2, p.č. 155 o výměře 241 m2, p.č. 138 o
výměře 731 m2 a p.č. 132/2 o výměře 943
m2, vše v k.ú. Vesce, obci Vesce za cenu dle
znaleckého posudku, tj. 30 Kč/m2.
ZM 6/038/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemků p.č. 1928/8 o výměře79 m2, p.č.
1928/9 o výměře 69 m2, p.č. 1928/6 o výměře 1 m2, p.č. 1827/2 o výměře 14 m2
a p.č. 1827/3 o výměře 41 m2, vše v k.ú.
Soběslav, Českému rybářskému svazu, z. s.,
Soběslav, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 189,33 Kč/m2.
ZM 6/039/2019
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 579/18 v k.ú. Chlebov o výměře
60 m2 ve vlastnictví města Soběslavi manželům Markétě a Petru Hejným, Chlebov,
za cenu dle znaleckého posudku, tj. 150
Kč/m2.
ZM 6/040/2019
Zastupitelstvo města schvaluje koupi části
pozemku p.č. 2506/1 v k.ú. Soběslav o při-

Město Soběslav
vyhlašuje výběrové řízení
na pracovníka kanceláře tajemníka MěÚ
Soběslav – asistentka tajemníka

Základní předpoklady:
• úplné střední vzdělání s maturitou
• schopnosti týmové práce
• velmi dobrá uživatelská znalost Word, Excel
+ pozitivní vztah k PC
• vysoká flexibilita a spolehlivost
• komunikativnost v jednání s lidmi
• pečlivost a příjemné vystupování
Výhodou je:
• praxe v obdobné činnosti
• znalost problematiky samosprávy a státní
správy
K písemné přihlášce připojí uchazeč tyto
doklady:
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech vztahujících se k požadovanému výkonu činnosti
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný nástup: 1. 12. 2019
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou.
Přihlášku je možno podat osobně nebo prostřednictvím České pošty na adrese Městský úřad
Soběslav, nám. Republiky 59/I, 392 01 Soběslav
do 5. 11. 2019.
Další informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi
Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

bližné výměře 110 m2 ve vlastnictví manželů Pavla a Dany Drdových, Soběslav, za cenu
dle znaleckého posudku, tj. 250 Kč/m2.
ZM 6/041/2019
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků p.č. 393/1 o výměře 2547 m2, p.č.
393/6 o výměře 123 m2, p.č. 393/9 o výměře 1404 m2, p.č. 393/10 o výměře 19
m2 a p.č. 394 o výměře 429 m2, vše v k.ú.
Soběslav, o celkové výměře 4 522 m2 od
společnosti LEKA DEM, České Budějovice,
za cenu 3,5 mil Kč za podmínky vyvázání
zatěžujících věcných práv z listu vlastnictví
do 30. 9. 2020 a odkoupení zbylých pozemků Jihočeským krajem.
ZM 6/042/2019
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.č. 390/5 díl d) o výměře 85 m2 ve
vlastnictví Romana Mixy, Soběslav, za pozemky p.č. 391 o výměře 21 m2, p.č. 3922 díl c)
o výměře 65 m2 ve vlastnictví města
Soběslavi, vše v k.ú. Soběslav.

Město Soběslav

vyhlašuje výběrové řízení podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb.
na obsazení místa pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi – silniční hospodářství, speciální stavební úřad
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
• státní občan ČR (popř. cizí státní
občan s trvalým pobytem v ČR),
• dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům,
• bezúhonnost.
Jiné požadavky:
• vzdělání odpovídající požadavkům § 13a zák. č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu – VŠ vzdělání ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru nebo VOŠ
v oboru stavebnictví a dva roky
praxe v oboru stavebnictví nebo
SŠ s maturitou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe
• schopnost komunikace
• znalost práce s PC – WORD,
EXCEL, Internet
• znalosti oboru silničního hospodářství, stavebního nebo speciálního stavebního úřadu výhodou
• řidičské oprávnění sk. B.
V písemné přihlášce uvede uchazeč
tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo

číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
• datum a podpis
a dále doloží:
g) životopis, ve kterém uvede údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností,
h) výpis z evidence rejstříků trestů ne
starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ch) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017
Sb. v platném znění – 10. platová třída
Přihlášky je možné podat písemnou
formou nejpozději do 11. 11. 2019 do
11:00 hodin na podatelnu Městského
úřadu v Soběslavi – náměstí Republiky čp. 59/I, Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ
v Soběslavi Ing. Radek Bryll, tel. č.
381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 12. 2019
Ing. Radek Bryll
tajemník Městského úřadu v Soběslavi
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Kompostéry pro občany
V roce 2018 se město Soběslav přihlásilo
do projektu organizovaného Svazem měst
a obcí Jihočeského kraje s názvem „Pořízení kompostérů pro domácí kompostování,
kontejnery na textil a Re-use centra“.
Svaz měst a obcí JčK byl s žádostí o dotaci
z Operačního programu životního prostředí, která činí 85% úspěšný.
Rada města na svém jednání dne 10. 9. 2019
schválila smlouvu se Svazem měst
a obcí JčK, na základě které obdrží město
Soběslav v rámci tohoto projektu 100 ks
kompostérů o objemu 1100 l.
Spoluúčast města činí 15% z pořizovacích
nákladů na nákup kompostérů, což představuje částku 599 Kč za jeden kompostér.

Kompostéry jsou pořizovány s cílem předcházení vzniku odpadů, jsou tedy určeny
především pro občany s rodinnými domy
a okolní zahradou na území města. Poskytnuty budou 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 pro kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tráva, listí, odpad ze zahrady,...). Předání kompostéru bude rovněž podmíněno
úhradou části finanční spoluúčasti ve výši
300 Kč.
Doba udržitelnosti je v projektu nastavena
do 31. 12. 2026. V této době je fyzická oso-

ba povinna umožnit i případnou kontrolu
umístění a užívání kompostéru.
Po uplynutí doby udržitelnosti, tedy po
1. 1. 2027 budou kompostéry převedeny do
vlastnictví fyzických osob.
Na základě výše uvedeného žádáme občany
města, kteří by měli o získání kompostéru
za výše uvedených podmínek zájem, aby
kontaktovali pracovnici Městského úřadu
v Soběslavi odboru životního prostředí
Zuzanu Černou, telefon 381 508 161,
e-mail: cerna@musobeslav.cz nejpozději
do 10. 11. 2019.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

Práce na stavbě železniční trati
v úseku Soběslav – Doubí byly zahájeny
Začátkem září tohoto roku převzala spol. „Společnost Soběslav-Doubí“ se společníky STRABAG Rail a.s., Eurovia CS a. s.
a Metrostav a. s. staveniště stavby „Modernizace trati Soběslav
– Doubí“ od zástupců investora (Správy železniční dopravní cesty
s.o.). Okamžitě zahájila přípravné práce, které se týkaly zejména
přípravy stanoviště.
V roce 2019 budou dále realizovány následující činnosti v lokalitě
za tratí (od ul. Petra Bezruče ve směru k lokalitě Na Douskách
a k ul. Tyršova):
•

Realizace přeložek inženýrských sítí v lokalitě stavby, při
kterých bude docházet k dílčím odstávkám el. energie, vody,
případně plynu. O termínech těchto odstávek budou obyvatelé
města informováni na vývěskách městského úřadu.

•

Na pozemcích trvalých záborů a již zasmluvněných dočasných záborů bylo zahájeno snímání ornice. Ta bude deponována na okolních pozemcích, proto nebude docházet ke zvýšeným přesunům materiálu po komunikacích.

•

Na pozemcích trvalých záborů začaly práce s kácením lesní
zeleně a v měsíci listopadu budou zahájeny práce na kácení
mimolesní zeleně. Zeleň bude kácena mimo město s výjimkou
některých dřevin za přejezdem přes trať v ul. Petra Bezruče
a u cesty vedoucí ke garážím za stavebninami PRO-DOMA.

•

Od 1. 11. 2019 bude zahájena přeložka kanalizace, která je
vedena ulicí Petra Bezruče od přejezdu směrem k dálnici
D3. Práce budou realizovány v částečných uzavírkách (které
budou děleny křižovatkou u společnosti Spilka a Říha). Součástí uzavírek bude omezení provozu pro nákladní dopravu
nad 3,7 m výšky (ul. Petra Bezruče bude přes přejezd uzavřena a ulicí Tyršova takto vysoká nákladní auta neprojedou).
Po zimním období budou práce pokračovat na přeložce vodovodní a plynové přípojky v křižovatce u stavebnin PRO-DOMA. Současně budou zahájeny práce na přilehlých komuni-

kacích, které budou v roce 2020 součástí nového přivaděče
do města Soběslav z dálnice D3 (z ul. Tyršova) před jejím
přerušením z důvodu výstavby Zvěrotického tunelu.
•

Dále budou zahájeny práce na demolici garáží za stavebninami PRO-DOMA (které jsou v kolizi s budovanou stavbou)
a na přístupové komunikaci, která bude místem uvolněným
zmiňovanou demolicí probíhat.

Stavební práce probíhaly již v říjnu v lokalitě před nájezdem na
dálnici D3 z ulice Tyršova
Pro lepší orientaci mohou čtenáři využít Mapy.cz, na kterých je
vyznačena jak nová trasa železniční trati, tak přístupová komunikace propojující ul. Tyršova (dálnici D3) a ulici Petra Bezruče.
Projekt železniční trati na území Soběslavi je vyznačen také na
trhacích mapách, které obdržíte v informačním centru.
Spol. STRABAG Rail a.s. v nejbližší době zahájí jednání s orgány
státní správy o provádění prací v roce 2020. O výsledcích těchto
jednání budeme informovat počátkem příštího roku.
-min-
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ČIPOVÁNÍ PSŮ A OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
Upozorňujeme občany, že od 1. 1. 2020 budou chovatelé povinni
zajistit platné očkování svých psů proti vzteklině. Očkování bude
uznáno jako platné pouze tehdy, pokud bude pes nezaměnitelně označen – buďto čipem nebo tetováním (pouze v případě, že bylo toto
tetování provedeno před 3. červencem 2011). V souvislosti s novelou
veterinárního zákona bude od 1. 1. 2020 nahlíženo na neočipovaného
psa jako na nenaočkovaného proti vzteklině. A to i v případě, že bude
očkování uvedeno v jeho očkovacím průkazu. Identifikační číslo je
povinné zaznamenat do dokladu o očkování psa. Pokud pes nebude
nezaměnitelně označen, záznam o provedení očkování nebude úředně
platný. To může činit majitelům psa značné problémy v případě, kdy
dojde jejich psem k poranění člověka.
Čipováním se označuje vpravení čipu pod kůži zvířete. Čip velikosti
a tvaru rýžového zrna (podélný váleček) se pod kůži vbodne jehlou
a vytlačí se aplikátorem, na který se jehla před aplikací nasadí.

Aplikovat čip mohou pouze veterináři. Pod kůží nijak nevadí a psa
nedráždí. V případě správného podkožního zavedení není riziko pro
psa žádné. K načtení čipu slouží tzv. čtečky čipů, kterými disponuje
veterinární lékař. Signál čipu je velmi slabý a nelze jej využít při vyhledávání psa. Psa lze ovšem zaregistrovat do databáze čipovaných
psů a v případě ztráty jej může nálezce pomocí čipu snadno identifikovat a nalézt v databázi jeho majitele.
Dále upozorňujeme občany v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích
aby nezapomněli aktualizovat informace o psu nebo majiteli na MP
Soběslav nejpozději do 31. 3. 2020 včetně uhrazení poplatku na rok
2020, jehož výše se nemění. MP Soběslav bude evidovat i číslo čipu,
pro případ nálezu či ztráty psa. Od ledna 2020 bude MP disponovat
čtečkou čipů.
				
-min-,
Zdroj: www.vetkom.cz

Ohlédnutí za zářijovým zastupitelstvem
Ve středu 25. září se konalo 6. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, na němž byly
schváleny nové vyhlášky upravující školské obvody základních a mateřských škol.
Vedle změny č. 3 rozpočtu města v prvním
bodě programu na zastupitelstvu byla schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Soběslav a části
společných školských obvodů. Vyhláška
definuje ulice a části města Soběslavi, které
do obvodu spadají. V souvislosti s výstavbou
a vznikem nových ulic ji bylo potřeba doplnit
o ulice Slunečná a V Paloucích (na Sídlišti
Svákov). Naopak se zrušily názvy lokalit,
které byly historicky chybně uvedeny jako
ulice (Na Petřinách, Na Svákově aj.).
Obdobně byla odsouhlasena obecně závazná
vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví školský
obvod mateřských škol zřizovaných městem
Soběslav a část společného školského obvodu mateřských škol. Ta nahradila původní
vyhlášku, která vymezovala každé z mateřských škol její školský obvod vyjmenováním
výčtu ulic a částí města Soběslavi a uzavřením dohod s okolními obcemi. Ke změně vyhlášky došlo v reakci na negativní zkušenost
se zařazením dětí do mateřských škol v letošním roce, kdy jedna ze školek nebyla schopna
z kapacitních důvodů uspokojit všechny žádosti o přijetí dětí od 3 let, zatímco druhá přijímala i děti od 2 let v rámci své spádovosti.
Nově byl navržen pouze jeden školský obvod
pro celé území města i smluvních obcí, který
pomůže takovéto situace řešit. (více na str. 21)
Na zastupitelstvu dále zaznělo, jakým způsobem bude město v budoucnosti řešit nedostatečné kapacity mateřských škol. Starosta
města Jindřich Bláha (ODS) na zasedání
uvedl, že se členové Rady problematikou zabývali na minulé Radě města Soběslavi. Dle
statistiky a analýzy budoucího demografického vývoje předškolních dětí v Soběslavi
a okolních obcích bude městu Soběslav chy-

bět na pokrytí žádostí o přijetí dětí do mateřských škol cca 40 míst v obou mateřských
školách. V souvislosti s odkoupením mateřské školy v Nerudově ulici plánuje město
ve školce výstavbu bezbariérového přístupu a další stavební práce, v rámci kterých
by mohla být rozšířena kapacita školky
o 20 míst. Stejnou záležitostí se bude město
zabývat i u MŠ DUHA.  

Bodem programu č. 4 byly Majetkové převody, v rámci kterých byly schváleny prodeje
a převody pozemků. Zajímavou informací
pro občany může být plánovaná výstavba
sportovního zařízení na pozemcích v okolí
budovy SŠŘ Soběslav (ul. Jiráskova).
„Střední škola řemesel a město Soběslav
nechaly vypracovat studii na záměr výstavby revitalizace bývalého areálu Hedva
v Soběslavi, která by měla plnit sportovní a volnočasovou funkci jak pro studenty
SŠŘ Soběslav, tak pro veřejnost,“ přednesla
na zastupitelstvu vedoucí odboru OOSM
Jana Křemenová. Pozemky by byly od současného vlastníka spol. LEKA DEM, České
Budějovice odkoupeny ve spolupráci s Jihočeským krajem, který by na odkoupených
pozemcích vybudoval nové víceúčelové
hřiště. Město Soběslav by na odkoupených
pozemcích částečně vystavělo nové parkoviště. Ostatní pozemky by sloužily jako prostor
určený výhledové zástavbě občanské vybavenosti, např. ubytovacím kapacitám, které
v Soběslavi chybí. Podmínkou pro odkoupe-

ní pozemků je ale vedle odkoupení určitých
pozemků Jihočeským krajem také vyvázání
veškerých zatěžujících věcných práv z listu
vlastnictví do 30. 9. 2020.
V bodě Různé zazněly dotazy z řad veřejnosti. Diskuze se opět stočila ke kontaktům
na zastupitele a členy komisí a výborů. Ty
již byly zveřejněny na webových stránkách
města a zobrazí se po kliknutí na jméno dané
osoby.
Na zastupitelstvu bylo otevřeno také téma
školství. Pravidelný přispěvatel ve facebookové skupině „Hlas rodičů“ Petr Chvojka
zmínil, že někteří rodiče z jeho okolí nejsou
spokojeni s klimatem a metodikou výuky
na základních školách a mají problémy komunikovat své názory s řediteli škol. Dále
položil dotaz na činnost a zaměření komise
kultury, školství a cestovního ruchu a zeptal
se, zda nechala komise vypracovat dotazník,
který by zahrnoval i názory (rodičovské) veřejnosti.
Starosta Jindřich Bláha v reakci na dotaz
P. Chvojky ujasnil některé pojmy: „Školu
řídí ředitel dle příslušných zákonů,
Rada města Soběslavi vykonává funkci
zřizovatele školy, nicméně nepřísluší jí mluvit
do činnosti ředitele a komise kultury, školství
a cestovního ruchu je iniciativním orgánem
rady města.“ Vyzval P. Chvojku, aby předal
své připomínky místostarostovi Pavlu Lintnerovi (SNK). Dále bylo doporučeno, aby
se rodiče se svými názory obraceli na školskou radu. K činnosti komise se vyjádřila
předsedkyně komise Irena Molíková (KDU-ČSL). Komise v minulosti spolupráci ředitelům škol nabídla a bude v rámci vlastních
kompetencí ráda spolupracovat, ale iniciativa
by měla vzejít i ze strany ředitelů.
Z diskuze v průběhu zastupitelstva jsme
se dále dozvěděli o plánovaném vybudování dvou dobíjecích stanic pro elektromobily
nedaleko fitness centra Restartgym. -min-
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Stavební práce
v Soběslavi

lového komplexu vedoucí na horní terasu,
odkud jsou vchody do jednotlivých domů,
k obuvníkovi a do bývalého rodičovského
centra Sobík. V rámci rekonstrukce budou
zatepleny domy č.p. 101 – 104, vyměněny jejich vstupní dveře a opraveny schody
vedoucí podél zadního traktu muzea. Stěny
budov, které nebudou zatepleny, dostanou
novou fasádu a u severního technického
zázemí budou vyměněna okna.
-min-

Ve čtvrtek 10. 10. zahájila firma VIDOX
s.r.o. práce na zateplení panelového komplexu na severní straně náměstí Republiky.
Termín dokončení prací je plánován na druhou polovinu příštího roku. Z důvodu probíhajících stavebních prací budou postupně
uzavřeny přístupové schody nejprve na východní a později na západní straně pane-

Dne 28. 11. 2019 uplynou
4 roky, co nás navždy
opustil pan Jan Dvořák.

Dne 26. října 2019 uplynulo
5 smutných let, co nás navždy
opustil náš milovaný tatínek
a manžel pan Petr Panocha.

Dne 9. 11. 2019 je desáté
výročí k úmrtí pana
Stanislava Vetyšky.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•

S láskou a úctou stále
vzpomínají manželka
Marie, syn Jan
a vnučka Šárka.

Nikdy nezapomenou a stále
vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinou.

Utichlo Tvé dobré srdce a milý hlas,
bolest však nezhojí žádný čas.
Kdo Tě měl rád, jen v dobrém vzpomene,
kdo Tě miloval, nikdy nezapomene.
Krásná léta s tebou prožitá
nás budou provázet do konce života.

Nikdy nezapomenou
a stále s láskou a úctou
vzpomínají manželka Marie,
Dáda a Ruda Jakoubkovi
a ostatní příbuzní.

Dne 29. 11. 2019 by se dožila 100 let paní
Milada Špačková, bývalá zaměstnankyně
národního podniku Jitona.

Richard Zeman
David Šneberger
Teodor Kopecký
Nela Čistecká

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiří Batista
Jiřina Metelcová
Jaroslav Krovoza
Josef Štefan
Zdeňka Hořická
Alenka Svobodová
Pavel Steinecker
Josef Valeš

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Vzpomíná Dalibor Špaček s rodinou.

Dne 2. 11. 2019 to bude 9 let, co nás
navždy opustila naše milovaná dcera,
maminka, manželka a sestra
Jana Hoﬀmannová, rozená Cílková.
Za tichou vzpomínku děkují
rodiče, manžel Pavel, děti Roman,
Michal, Gita, Pavel, sestra Monika
s rodinou a ostatní příbuzní. Nikdy
nezapomeneme!

Dne 25. 11. 2019 uplynulo 30 let od úmrtí
manžela a tatínka pana Františka Menglera
ze Soběslavi.
S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami
Poděkování
Děkujeme všem sousedům, přátelům a známým
za hojnou účast a květinové dary při pohřbu
pana ing. Josefa Valeše.
Zarmoucená rodina Valešova

S láskou a úctou vzpomínáme
na naši milovanou maminku,
babičku a prababičku.
Paní Anna Výborná zemřela
před pěti lety 12. listopadu 2014.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Eva, Pavel a Irena s rodinami.
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Diakonie Rolnička ve spolupráci s Městem Soběslav
pořádá
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DÁT SI DOBRÝ ČAJ NEBO KÁVU

a užít si začátek adventu je naše POZVÁNÍ pro všechny soběslavské občany
Diakonie Rolnička ve spolupráci s Městem Soběslav a kulturním domem srdečně zve na novou akci
„Rozsvícení vánočního stromu a Rolničkový adventní trh“, která proběhne v sobotu 30. 11. 2019
od 10:30 hodin tentokrát až do podvečerních hodin.
Tradiční Rolničkový trh nabídne řadu zajímavých výrobků a výborné domácí občerstvení.
Pro děti bude po celý den připraven doprovodný program. Děti se mohou těšit na jízdu na ponících, dětskou
tržnici a zábavná zastavení s trochou čertoviny. Malá odměna rozhodně nebude chybět.
V odpoledních hodinách se na podiu představí místní i přespolní umělci a v 17 hodin společně s Jiřím Přibylem
slavnostně rozsvítíme vánoční strom.
Pojďme společně zahájit adventní čas a užít si předvánoční atmosféru na našem soběslavském náměstí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Dne 30. 11. bude knihovna otevřena od 9-12
hodin z důvodu konání akce Den pro dětskou knihu. Pro děti zde bude připraven bohatý program.
Tradiční zdobení perníčků je samozřejmostí.
Těšíme se na Vás!

ČTENÁŘSKÝ KOUTEK
Nejžádanější knihy v městské knihovně do konce
října:
1.
2.
3.

Vondruška, Vlastimil, Právo první noci
Vondruška, Vlastimil, Duch znojemských
Lagercrantz, David, Dívka, která musí zemřít

ZIPOPO

recitace básní

z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka z Tábora spojené
s příjemným POPOvídáním za hudebního
doprovodu Soběslavského chrámového
sboru pod vedením Martiny Pechové
▪▪▪
Úterý 10. prosince 2019 od 17,30 hodin
Městská knihovna Soběslav

SOBĚSLAV 1989
Během listopadu si Vás dovolujeme netradičně pozvat nikoli
na přednášky, ale na výstavu, jíž
chceme přispět k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Výstava
Soběslav 1989 představí tehdejší
dění ve městě, dobové fotografie,
listiny, plakáty a artefakty. Vernisáž proběhne v pátek 1. 11. od
17 hodin v Rožmberském domě
za účasti aktérů revolučních dnů
v Soběslavi. Výstava bude otevřena denně kromě pondělí do
neděle 24. 11., vstup je zdarma.
Přijďte zavzpomínat anebo ukázat svým dětem či vnoučatům
události listopadu 1989 a obdobní
následných svobodných voleb!

srdečně zve na nepravidelná
hudební setkání

Po

!
e
l
ško

s Jiřím Smržem
a Benem Love�em
22. listopadu v 19 h
sál ZUŠ Soběslav

KAPR V LIDOVÉM UMĚNÍ
A VÁNOČNÍ TRADICI
Když se řekne ryba, kapr, šupinka, představí si většina z nás kraj
třeboňských rybníků, tradiční výlovy, ale třeba také štědrovečerní

-pim-

stůl s rybím pokrmem. Byla ryba
součástí slavnostní večeře odjakživa? A co rybí šupinky? Jakou
magickou moc jim svátky radosti přisuzovaly? Jihočeská Blata
byla na přelomu 19. a 20. století
známa také pro svou jedinečnou
výšivku právě rybími šupinkami.
Zdobily se s ní krojové součásti i
různé bytové doplňky. Přijďte se
podívat na zručnost dnešních vyšívaček i na předměty z národopisného depozitáře, které se pyšní
právě touto náročnou technikou.
Motiv ryby nás bude ve vánočním
Smrčkově domě provázet i v podobě vypreparovaných exemplářů či výrobků dětí z Mateřské
školy Duha Soběslav a Mateřské
školy Soběslav (ul. Nerudova).
Vernisáž konanou v pátek 29. 11.
od 17 hodin zpestří netradičními vánočními koledami Vojtěch
Trubač a Zuzana Čermáková, a to
hrou na soběslavské tříbordunové
mollové dudy a bezklapkový klarinet – chalumeau. Výstava bude
otevřena denně kromě pondělí (a
kromě 24. a 25. 12.) až do 5. 1.
2020.
KURZ PALIČKOVANÉ
KRAJKY
Paličkování pro začátečníky
i pokročilé probíhá pod vedením
Lenky Jelínkové každé úterý od
17:30 hodin v Rožmberském
domě.
Na viděnou v Blatském muzeu
se těší Daniel Abazid,
Zuzana Čermáková a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav – listopad 2019

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

DIVADLO PRO DĚTI

Pravidelné akce:
Pondělí
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
17.00 DS Komenský
20.00 DS Chvalovský
Úterý
16.00 Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
18.00 Argentinské tango
Středa
13.30 Senior klub
15.30 Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Čtvrtek
18.00 JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Pátek
19.00 Soběslavská chasa mladá
Sobota 2. 11.

Pondělí 4. 11.
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota

5. 11.
6. 11.
7. 11.
9. 11.

Úterý 12. 11.
Čtvrtek 14. 11.

Sobota 16. 11.
Neděle 17. 11.

Taneční kurzy – kurz stolování (pouze přihlášení frekventanti!), předsálí
18.00 Taneční kurzy 7., velký sál, vstupné 40 Kč
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi, Kocour
v botách, pohádka, loutkový sál, vstupné děti 20 Kč
a dospělí 30 Kč
10.00 Virtuální Univerzita třetího věku, malý sál
8.30 a 10.00 Hudba školám – výchovný koncert, velký sál
16.00 Taneční kurzy – Rolnička Soběslav, velký sál
9.30
Zadáno – Baráčníci, malý sál
18.00 Taneční kurzy 8., velký sál, vstupné 40 Kč
ENVI-PUR s.r.o. – konference, velký a malý sál
16.00 Taneční kurzy – Rolnička Soběslav, velký sál
17.00 ASTRÁL, klubovna 56
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi, Kocour v
botách, pohádka, loutkový sál, vstupné děti 20 Kč a
dospělí 30 Kč
18.00 Taneční kurzy 8., velký sál, vstupné 40 Kč
19.00 Divadlo v Rytířské, Hrdinové, činohra, velký sál, hrají Petr
Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka, vstupné
mimo předplatné 350 Kč
17.00

Úterý 19. 11. 10.00
Pá 22. 11 – So 23.11.
Neděle 24. 11. 14.00
Čtvrtek 28. 11. 16.00

Virtuální Univerzita třetího věku, malý sál
Kreativ
Taneční kurzy 10., velký sál, vstupné 40 Kč
Taneční kurzy – Rolnička Soběslav, velký sál

Připravujeme pro vás:
Neděle 1. 12.
10.30 Divadlo Kamarádi, Vánoce s kamarády, zábavný pořad pro
děti, velký sál
Úterý
3. 12.
19.00 Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů – Broln
– vánoční koncert pro Světlušku, velký sál, výtěžek z akce
bude věnován na projekt Světluška!
Sobota 7. 12.
Věneček tanečních kurzů, velký sál
Neděle 8. 12.
19.00 Divadlo Kalich, Lady Oskar, divadelní představení,
velký sál, v hlavní roli Jana Paulová!
14. 12. Vánoční koncert Keltain& Divoké strunky
(houslový soubor ZUŠ Soběslav), velký sál
Úterý

17.12.

19.00 Vánoční koncert s Jiřím Přibylem, velký sál

VÁNOCE S KAMARÁDY
Divadlo kamarádi
Sobota 1. prosince v 10.30 hod.
velký sál
Rodinné divadelní představení
– zábavný pořad
Kamarádi spolu s dětmi očekávají
příchod Královny Zimy, chlubivý
sněhulák zazpívá popletenou písničku – proto, aby děti mohly ukázat,
jak to umějí lépe. Na scéně se objeví
dokonce i Mrazík a Marfuša, která
hledá ženicha. Pohádka o vánočním
kaprovi všechny dojme, ale vzápětí se objevuje Královna Zima a celé
hlediště ji vítá písničkou Už padá
sníh, kterou se děti během představení naučí. Společné zdobení vánočního stromečku a zpěv klasických vánočních koled je působivým závěrem
představení.
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč,
rodinné 2.,3.…dítě zdarma!

Obrazárna Želeč zve k návštěvě
výstavy loutek, obrazů, fotografií, keramiky a kabelek v sobotu
16. listopadu od 17 hodin. Připijeme novým knížkám a pohostíme se hudbou a zpěvem. Výstava
potrvá denně kromě pondělí až do
28. února 2020.
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POZVÁNKA DO DIVADLA

• Neděle 17. listopadu v 19.00 hod.
Divadlo v Rytířské
Hrdinové
Gérald Sibleyras

Tři veteráni z první světové války, Gustav, René a Fernand,
spolu žijí v domově důchodců – pravidelně se setkávají na
terase svého současného útočiště, vzpomínají na svou minulost a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich života je
teprve čeká. Jeden je cynik s velkým srdcem, trpící strachem
z vnějšího světa. Druhý každou chvíli omdlévá kvůli střepině
ze šrapnelu, uvízlé v jeho hlavě, a není proto schopen vést
delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opatrný optimista, který
se – navzdory svému kulhání – pokouší stát nohama pevně na
zemi.

Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít monotónnímu
životu „ve výslužbě“, v němž jedinou perspektivu představuje smrt, a společně si naplánují výpravu na kopec na obzoru,
na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. Uspějí naši
hrdinové v tomto svém posledním životním dobrodružství?
A potvrdí pravidlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí?
Dojemnou komedii Vítr ve větvích topolů (2003), kterou
v Rytířské uvádíme v české premiéře pod názvem Hrdinové.
V anglosaském světě ji etabloval Tom Stoppard, v roce svého vzniku byla nominována na francouzskou prestižní cenu
Molière a o tři roky později získala v Anglii cenu Laurence
Oliviera za nejlepší komedii roku.
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka
Recenze divačky:
Inteligentní humor, přesná po významech jdoucí režie, výborné obsazení skvěle se doplňujících herců. Chytré, vtipné i dojemné! Divadlo, které nepokládá diváky za pitomce.
Vstupné mimo předplatné 350 Kč.
OLH TJ Spartak Soběslav, TJ Sokol Soběslav,
Obec baráčníků „Vitoraz“ se sídlem v Soběslavi
srdečně zvou na

výstavu u příležitosti výročí 90 let
Soběslavského hokeje, 90 let Obce baráčníků
a 30 let znovuobnovení TJ Sokola Soběslav
Vernisáž výstavy se bude konat v knihovně
dne 19. 11. 2019 od 16.30 hod.
připraveno bude tradiční staročeské pohoštění
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MŠ NERUDOVA
Podzimní tvoření
Snad žádné roční období se nemůže pochlubit tak rozmanitou
paletou teplých barev jako právě podzim. I když je předzvěstí
zimy, má své osobité kouzlo,
které rok co rok s dětmi obdivujeme. Přestože bezpečně

víme, že se čas nedá zastavit,
s dětmi využíváme různých
přírodních materiálů a vytváříme originální výrobky. Podzim
je ročním obdobím, které je pro
nás a naše malé předškoláčky
stále častým a věčným zdrojem
inspirací. Co děti vyráběly ve
svých třídách a jak se jim to

povedlo, se můžete přesvědčit
na fotografiích.

Hurá, jdeme cvičit!
Od měsíce října jsme s dětmi začali chodit cvičit do tělocvičny Spartaku. Děti ze

tříd Kytičková a Sluníčková,
Měsíčková a Hvězdičková se
střídají každé pondělí a všichni
se na cvičení moc těší. Cvičení si užíváme, děti mají radost
z velkého prostoru, využíváme
žebřiny, žíněnky, trampolínu,
míče, hlavně to, co se dětem
líbí. Úsměv na tváři dětí je znamení spokojenosti všech (viz
foto).
Kolektiv MŠ Nerudova

MŠ DUHA
Těstoviny strozzapreti s telecím
masem , zeleninou a parmazánem
(10 porcí)
maso telecí

1 kg

těstoviny

0,80 kg

cibule

0,10 kg

rajčata drcená

0,45 kg

celer

0,25 kg

mrkev

0,25 kg

petržel kořenová

0,25 kg

hrášek mražený
šlehačka
sýr parmazán

0,15 kg
0,15 l
0,15 kg

olej olivový
olej stolní
sůl, bazalka, oregano
Těstoviny uvaříme dle návodu.
Maso umeleme nahrubo, zpěníme
cibuli do růžova, přidáme maso,
opečeme, osolíme, zalijeme vodou
a necháme dusit do měkka. Poté
přidáme kořenovou zeleninu, drcená
rajčata, hrášek a podusíme. Ke konci vaření přidáme bazalku, oregano,
olivový olej, dochutíme solí a nakonec pokrm zjemníme smetanou. Vše
spojíme s těstovinami. Podáváme
posypané sýrem.

KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
Redakce zavádí nový seriál s názvem Kulinářské okénko,
v rámci kterého se čtenáři dozví informace ze světa školní
gastronomie a zajímavé recepty, o které se s námi podělí
soběslavské školní jídelny.
Systém českého školního stravování je unikátní, ve světě je
většinou běžné, že si děti nosí
do školy nebo školky jídlo z
domova. V naší mateřské škole navíc mají rodiče jistotu, že
jejich děti dostanou opravdu
pestrou, nutričně vyváženou a chutnou stravu. Naše školní jídelna totiž získala certifikát Zdravá školní jídelna. Co získání
a udržení certifikátu obnáší? Personál školní jídelny má rád
svoji práci a zajímá se o zdravé stravování, informuje rodiče o
zajímavostech z oblasti stravování a spolupracuje s pedagogy.
Ti tak mohou v rámci projektu týkajícího se zdravého životního
stylu „Sovička Jůla“ připravovat s dětmi pomazánky, moštovat
ovoce, péct zeleninu nebo třeba vánoční cukroví.
Věděli jste, že 21. října je Den jablek a 25. října Den těstovin?
My díky spolupráci se školní jídelnou ano. Pokud vás zdravé a
chutné stravování zajímá, podívejte se do nové rubriky Hlásky
z oblasti školního stravování. Najdete tam recepty pokrmů, na
kterých jsme si ve školce pochutnali právě v tyto dny. Recept
na těstoviny Strozzapreti převzaly paní kuchařky od Zdeňka
Pohlreicha. Pokud se chcete inspirovat a uvařit něco dalšího
podle našich paní kuchařek, sledujte webové stránky školy
www.msduhasobeslav.cz záložku stravování. A na závěr jedna
rada z naší školní jídelny: Neexistují špatné a dobré potraviny,
existuje však nesprávně složená strava.

Tvarohové muffiny ze špaldové
mouky, jablek a goji
tvaroh měkký
vejce

0,25 kg
3 ks

jablka

1 kg

máslo

0,05 kg

rozinky

0,05 kg

goji /kustovnice čínská/

0,05 kg

cukr krupice

0,15 kg

kypřící prášek

1,5 ks

špaldová /
polohrubá mouka

0,20 kg

čokoláda 		

0,10 kg

Goju namočíme
přes noc do čaje
/rumu. Ušleháme
žloutky s cukrem,
přidáme máslo, vyšleháme do pěny,
poté přidáme ostatní suroviny
- tvaroh, jablka/ nakrájená a podušená na másle s cukrem/, nastrouhanou
čokoládu, mouku, kypřící prášek,
rozinky. Nakonec lehce vmícháme
ušlehané bílky. Muffiny můžeme
ozdobit tvarohem s mascarpone,
ovocem a čokoládou.
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Jablka mohou mít v mateřské škole různé využití, například moštování nebo třeba tiskání, jak vidíte u našich nejmenších z modré
a oranžové třídy

MŠ DUHA uspořádala podzimní zahradní slavnost
MŠ DUHA pozvala v úterý 1. 10. rodiče svých dětí na podzimní zahradní slavnost. Připraven byl pěkný zábavný program a počasí jako
na objednávku, protože v půlce odpoledne se objevila i duha.
V úvodu přivítala přítomné ředitelka MŠ DUHA Alena Krejčová. Poté následovalo představení, během kterého děti s učitelkami
společně zatančily rodičům. Atmosféra na zahradě byla živá a děti
ji rozveselily svými radostnými úsměvy. O bohaté a pěkně nazdobené občerstvení se postaraly maminky s kuchařkami mateřské
školy. Řada dětí se vystřídala u zábavné show klauna Huga, nebo
otestovala své dovednosti při řešení čtyř úkolů. Paní učitelky jim
vykouzlily nový „make-up“ ve stánku s duhovou cedulí „malování na obličej“. U ohniště se všichni mohli ohřát a pochutnat si
na dobře propečených vuřtech, které byly podávány s domácím
chlebem a houskami.
Zahradní slavnost byla pořádána za účelem uspořádání akce, na
které se mohou rodiče se svými dětmi společně sejít a popovídat
si. Na několik hodin se tak sešla v radostné atmosféře početná
skupina rodin ze Soběslavi a řady okolních obcí. Prostor byl pro
diskuzi i navazování nových přátelství. Zatímco děti měly k dispozici k dovádění celou zahradu sedmi barev, rodiče se mohli seznámit se záměry mateřské školy ohledně zahrady a její revitalizace, které se budeme věnovat v následujícím textu.
V rámci další fáze revitalizace zahrady vznikne nová environmentální část (která bude zahrnovat pěstební a vodní prvky). Rozsah
realizace není momentálně znám, protože se bude odvíjet od
množství získaných finančních prostředků. „Chceme využít výzvy
pro čerpání dotace na podporu přírodních zahrad ze státního fondu životního prostředí, u níž je povinná i spoluúčast zřizovatele.
Budeme se samozřejmě snažit revitalizovat zahradu i společnými silami, např. formou brigády, abychom snížili finanční náklady a zároveň získali co nejvíce prostředků pro realizaci pokud
možno největší části zahrady. A hledat budeme samozřejmě i jiné
možnosti,“ vysvětlila redakci ředitelka A. Krejčová.
Projekt financovaný ze státního fondu životního prostředí je dvouletý a probíhá ve dvou fázích – přípravné a realizační. Další fáze
projektu Zahrada sedmi barev by tedy proběhla v letech 2020
a 2021. K obnově a modernizaci zahrady již dříve přispěli do velké míry také rodiče dětí: „Když jsme plánovali revitalizaci zahrady původně, počítali jsme s menším rozsahem. Významně ale přispěla rodičovská veřejnost, a proto se povedlo udělat větší část,“
sdělila A. Krejčová.
Rodičovská veřejnost by mohla realizaci projektu pomoci urychlit
i příští rok. Již nyní se mateřské škole přihlašují rodiče dětí, kteří
budou ochotni se na nákladech spolupodílet a i na další fázi revi-

talizace zahrady finančně přispějí. MŠ DUHA ale nepomohly pouze finanční příspěvky rodičů. Rodiče také pomohli s pracovními
aktivitami, včetně bagrování, odvozu či zednických prací. „Všechny tyto aktivity jsou nesmírně finančně nákladné. Kdybychom měli
takovou pomoc vyčíslit, tak by byla velmi významná. Proto by pro
nás byla pomoc rodičů i v další fázi projektu velmi prospěšná.
Pokud k tomu přičteme ještě jiné finanční zdroje, mohli bychom
v následující fázi opět zrealizovat velkou část a projekt by se mohl
začít realizovat již v roce 2020.“
S obnovou zahrady ale školka nemešká a práce menšího rozsahu
provádí na zahradě z vlastních zdrojů průběžně. V uplynulém roce
personál vlastními silami obohatil zahradu o bylinkovou spirálu,
přírodní kuchyňku pro děvčata a jiné herní prvky. Mateřská škola také využila letních prázdnin k opravě starých herních prvků,
aby byly provozuschopné. I tak je ale bude v budoucnosti potřeba
s ohledem na jejich stav vyměnit.
MŠ DUHA vedle environmentální části chybí ještě další část zahrady, která se bude týkat řemesel. V této části by měla zahrada
nabídnout dílenské ponky pro malé kutily. Také pro ni bude shánět
finanční prostředky. V rámci závěrečné fáze pak bude vyměněn
dřevěný hrad v zadní experimentální a pozorovací části školní zahrady.
-min-
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ZŠ E. BENEŠE
Poděkování
V pátek 27. 9. 2019 se žáci 6. ročníků
zúčastnili přednášky s praktickou ukázkou poskytování první pomoci. Stěžejním tématem bylo krvácení a bezvědomí. Ošetření tepenného krvácení si žáci
vyzkoušeli i prakticky. Poděkování patří
členkám ČČK z Veselí nad Lužnicí, a to
jmenovitě: MUDr. Marcele Studnařové,
Mgr. Janě Tesařové a Monice Škrdlové.
Těšíme se na další spolupráci!
Mgr. Lenka Kubešová

6. C
4. 10. se konal školní mini-adaptační
kurz. Cílem kurzu bylo vzájemné sblížení
žáků třídy a navození přátelské atmosféry.
Žáci měli příležitost poznat se v trochu jiných situacích, než ve kterých se ocitají
během výuky. Během kurzu byly pro žáky
připraveny společné aktivity zaměřené
na spolupráci, poznání svých vlastností,
zájmů a sblížení se s třídní učitelkou.
Žáci třídy připravili pohoštění pro své
rodiče, kteří k závěru kurzu dorazili a hráli

MINISTART šestých ročníků
6. A
V pátek 11. října jsme se po obědě sešli ve
třídě ještě jednou. Tentokrát jsme se přišli
pobavit, stmelit kolektiv, lépe se poznat
a upevnit pravidla třídy. Mgr. Jan Plašil,
školní psycholog, pro nás připravil zajímavé hry, aktivity a soutěže. Ze svých těl
jsme vytvářeli různé obrazce, rozplétali
gordický uzel, poznávali své vlastnosti,
své oblíbené předměty. Obdivovali jsme
své spolužáky Davida a Lukáše, kteří nám
předvedli kouzlení s kartami a skládání
hlavolamu. Nejvíce jsme si užili závody
na „lyžích.“ Nebylo jednoduché se domluvit a vyrazit stejnou nohou.
Mgr. Jana Jináčková

ZŠ KOMENSKÉHO
Přespolní běh v Táboře
Dne 1. 10. se konal přespolní běh v Táboře.
Kromě nádherného počasí a skvělé atmosféry naši žáci předváděli výborné výkony
ve všech kategoriích.
Na medailových pozicích se v té nejmladší
umístila Adéla Štefanová, která obsadila
hned první místo. Družstvo mladších žákyň
si současně doběhlo pro výborné třetí místo
ve složení Štefanová, Koloušková, Viturková a Balounová.
Nejlepším mladším žákem se stal krásným
6. místem Daniel Štěpánek. V kategorii
starších chlapců si pro nejcennější kov
doběhl Filip Petrásek. V této kategorii se
do první desítky vešel i Viktor Koloušek
(7. místo).
Žáci podali výborné výkony a celý den
si užili.		
Vladimír Máca

s námi různé seznamovací a společenské
hry. Pro šesťáky ale ještě nic neskončilo,
protože je čekalo další přespání ve
škole. Svůj kurz zakončili dobrou večeří
a filmem. Po těchto zážitcích a dojmech
z nabytého odpoledne spokojeně usnuli.
Celá 6. C, třídní učitelka a paní asistentka děkují panu Janu Plašilovi, školnímu
psychologovi, za připravený program
a společné odpoledne.
Mgr. Adéla Hofmanová
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ROZHOVOR: O SPORTU S ADÉLOU ŠTEFANOVOU
Adélka Štefanová, žákyně 7. třídy ZŠ Komenského, před dvěma lety vyhrála Mistrovství České republiky v letním biatlonu.
Po minulé sezóně, která se nevyvedla tak jako ta předchozí, si Adélka spravila chuť letos. Kromě obhajoby prvního místa na
MČR a dvou titulů vicemistryně republiky byla nominována také na Olympiádu dětí a mládeže do Liberce a Jablonce. Ani
tam neodešla s prázdnou. Díky druhému a třetímu místu se stala dvojnásobnou olympijskou medailistkou. Třešničkou na
dortu pak bylo vítězství v celkovém žebříčku Českého poháru, Adéla se tak stala nejlepší letní biatlonistkou letošní sezony.
Jak by ses nám představila?
Jmenuju se Adéla Štefanová, je mi 12 let,
bydlím v Soběslavi. Ráda sportuju a ráda
chodím se psem na procházky.
Jsi mistryní republiky v letním biatlonu.
Co je to vlastně letní biatlon?
V letním biatlonu běháte a střílíte. Je to
takový trénink pro zimní biatlon.
Jaké vybavení potřebuješ k tomuto
sportu?
Potřebuju hlavně sportovní vzduchovku,
boty na běhání, řemen na ruku a řemen
na záda.
Jak se liší letní biatlon od zimního,
který všichni známe?
Jak jsem říkala, v letním biatlonu běháte
po svých nohách, zatímco v zimním se
běhá na lyžích.
V čem si více věříš? Ve střelbě nebo
v běhu?
Více si věřím v běhu.
Jaký typ závodu máš nejraději? S hromadným startem, sprint nebo štafetu?
Mám ráda všechny, ale věřím si hlavně
na delší tratě, takže nejvíce asi hromadný
start a vytrvalost. Štafety si také hodně
užívám. S holkami z týmu se navzájem
podporujeme.
Od kdy se biatlonu věnuješ?
Věnuju se mu od 4. třídy.
Jaké máš dosavadní úspěchy? Kterého
úspěchu si ceníš nejvíce?
Dva tituly v celkovém žebříčku, dva tituly
mistryně České republiky, čtyřikrát vicemistryně České republiky, druhé a třetí
místo na Olympiádě dětí a mládeže. Nejvíce si cením té olympiády.
Jaká byla příprava na mistrovství
České republiky?
Připravovala jsem se celou sezónu. Žádná
speciální příprava nebyla, protože jsem se
připravovala průběžně na všechny závody.

Jaká tam byla konkurence? Čekala jsi,
že bys mohla vyhrát?
Konkurence byla velká, protože na mistrovství se dostalo 30 nejlepších holek. Ale
věřila jsem si.
Co stres? Navštívil tě? Byla jsi na začátku nervózní?
Na každých závodech jsem nervózní,
hlavně při hromadných startech. Takže mě
určitě navštívil.
Kdo Tě obvykle jezdí na závody podporovat?
Na každý závod se mnou jezdí taťka. Jsem
vždy ráda, když přijede i mamka a zbytek
rodiny.
Máš ráda co nejvíce fanoušků na závodech nebo jsi pak o to více nervózní?
Mám ráda fanoušky.
Jak obvykle trénuješ? Jak často a kde?
Třeba takovou střelbu...
Trénuju dvakrát až třikrát týdně doma na
zahradě, kde mám i vzduchovku, sklopky,
terče a podložku. Máme to tam přesně vyměřené, takže střelbu trénuju tam. Jinak
běhám po ulicích.
Prý závodíš za Biatlonový klub Ostrava. Jak se holka ze Soběslavi dostane
k ostravskému klubu?

Moje dvě sestřenice závodí za Biatlonový
klub Ostrava. Trénuje je jejich taťka, můj
strejda, a ten mi nabídnul, jestli bych nechtěla závodit za Ostravu. Zkusila jsem to
a dařilo se mi, takže nakonec dělám biatlon za Ostravu.
Chtěla bys tento sport dělat i v dospělosti?
Chtěla, ale není vůbec jisté, jestli to vyjde.
Máš nějaké biatlonové vzory?
Mým největším vzorem je Gábina Koukalová. Četla jsem od ní knížky a hodně
jsem se od ní dozvěděla.
Jak ti jde škola? Zvládáš ji, když pořád
trénuješ a závodíš?
Celkem jí zvládám. Když ale odjedu na
závody v pátek a vrátím se v neděli pozdě
večer, tak je to trochu náročné, ale zvládám to dobře. Rodina mi s tím hodně pomáhá.
Co Tě ve škole nejvíc baví?
Ruština, čeština a tělocvik.
Adélce přejeme hodně úspěchů v závodění ale i ve škole.
Jakub Rokos a Radim Vopava
(školní časopis Klubko)
(redakčně upraveno)
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ZŠ A SŠŘ SOBĚSLAV
Ukliďme Soběslav
V pátek 20. 9. 2019 se naše škola SŠŘ a ZŠ Soběslav zapojila do
dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akce
probíhá na celém území České republiky a jejím cílem je uklidit
nepořádek a nelegálně vzniklé černé skládky. My jsme si úklid rozdělili do čtyř skupin. První skupina uklízela okolí školy v ulici Jiráskova, druhá okolí plovárny, třetí skupina prošla břeh Lužnice od
soutoku ke Hvížďalce a čtvrtá skupina, naši nejmenší ze základní
školy, okolí Nového rybníka. Celkem jsme nasbírali 23 pytlů odpadu. O odvoz se postaraly Technické služby Soběslav. Tato akce se
nám líbí a zdá se nám užitečná, proto na jaře 2020 vyrazíme zase!
Mgr. Pavla Ženíšková

Oddělení školství informuje
Změna obecně závazných vyhlášek pro MŠ i ZŠ
Obecně závazná vyhláška (dále jen
OZV) č. 3/2019, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřizovaných
městem Soběslav a část společného školského obvodu mateřských škol byla
zastupitelstvem města schválena dne
25. září 2019.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví povinnost obcím zajistit podmínky
pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřských škol (MŠ)
- v současné době jsou to děti tříleté a starší. Za tímto účelem obec zřídí mateřskou
školu nebo smluvně na základě písemné
dohody zajistí předškolní vzdělávání v MŠ
zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
Školský obvod spádové MŠ stanoví každá
obec obecně závaznou vyhláškou (OZV).

zřizovaných městem Soběslav a části
společných školských obvodů, účinná od
1. 1. 2017, vymezuje každé z těchto MŠ
její školský obvod, tj. spádové území
města Soběslavi, definované výčtem ulic
a částí města, přičemž je plně pokryto celé
území města Soběslavi, a na základě uzavřených dohod s okolními obcemi zároveň
část společného školského obvodu MŠ.

Obecně závazná vyhláška (dále jen
OZV) č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Soběslav
a části společných školských obvodů, ze
dne 14. 12. 2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2014.

Ve spádové MŠ mají stejné právo na přijetí
jak děti ze zřizovatelské obce, tak i děti ze
smluvních obcí, a to podle kritérií stanovených ředitelkou MŠ.
Určením spádové MŠ není dotčeno právo
zákonných zástupců dětí vybrat si pro své
dítě jinou MŠ, tato MŠ je v případě volné
kapacity povinna dítě přijmout.
Dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od
2 let.
Město Soběslav je zřizovatelem dvou mateřských škol – Mateřské školy DUHA
Soběslav, sídliště Míru 750 (MŠ DUHA),
s kapacitou 207 dětí a Mateřské školy
Soběslav, Nerudova 278 (MŠ Nerudova),
s kapacitou 140 dětí.
Dosud platná OZV č. 4/2016, kterou se
stanoví školské obvody mateřských škol

a tím stanoven jeden školský obvod pro
obě mateřské školy, kterým je celé území
města Soběslavi. Na základě dohod s okolními smluvními obcemi bude území města
Soběslavi zároveň částí jednoho společného školského obvodu s těmito obcemi. Pro
děti ze Soběslavi i ze smluvních obcí tak
budou nově spádové obě MŠ v Soběslavi.
Přijímací řízení do MŠ bude probíhat na
základě kritérií stanovených ředitelkami
MŠ.

Při přijímacím řízení do MŠ v Soběslavi
došlo v loňském i v letošním roce k situaci, kdy MŠ nebyly schopny uspokojit
všechny žádosti o přijetí. V MŠ Nerudova
bylo pro tento školní rok zamítnuto 18 žádostí, v MŠ DUHA 45 žádostí. S ohledem
na spádovost dle OZV č. 4/2016 měly
možnost být přijaty do MŠ Nerudova i děti
o dosti mladší než do MŠ DUHA.
Z důvodu odstranění této věkové disproporce nově přijímaných dětí do MŠ Nerudova a do MŠ DUHA a zároveň ve snaze
vyjít vstříc požadavku rodičů na umístění
dětí do vybrané MŠ byla původní OZV
č. 4/2016 nahrazena novou OZV č. 3/2019,

Město Soběslav má dosud platnou OZV
č. 4/2005, kterou jsou stanoveny školské
obvody základních škol zřízených městem
Soběslav a části společných školských obvodů. Tato OZV definuje ulice a části města Soběslavi pro stanovení školských obvodů příslušných základních škol, přičemž
pokrývá celé území města Soběslav.
V souvislosti s novou výstavbou ve městě a vznikem nových ulic bylo potřeba
vyhlášku doplnit o nové ulice (Slunečná
a V Paloucích), o které se rozšiřuje školský
obvod ZŠ Komenského.
V důsledku aktualizace registru ulic se ruší
názvy lokalit, které byly historicky chybně
uvedeny jako ulice. Jsou to: Na Petřinách,
Na Svákově, U Benzínové pumpy a Na
Veselce.
Irena Klečatská,
Oddělení školství MěÚ Soběslav
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Přehled počtu žáků navštěvujících školy zřizované městem Soběslav
V září začal v Soběslavi nový školní rok 2019/2020. Na této
straně uvádíme, kolik dětí navštěvuje školy zřizované městem
Soběslav, kolik jich bylo letos přijato do mateřských škol a jak se
vyvíjela návštěvnost škol a školek od roku 2009 dodnes.
Počet dětí v mateřských a základních školách zřizovaných
městem Soběslav pro školní rok 2019/2020
celkem
dětí / tříd
133/6
207/11
340/17

Mateřská škola
MŠ Nerudova
MŠ DUHA
Celkem MŠ
Základní škola
ZŠ Komenského
ZŠ E. Beneše
Celkem ZŠ

přijato

nepřijato

nastoupilo

41
51
92

18
45
63

41
50
91

celkem
žáků / tříd
426/20
494/24
920/44

1. stupeň
žáků / tříd
256/12
266/13
522/25

2. stupeň
žáků / tříd
170/8
228/11
398/19

Přehled počtu žáků a počtu otevřených tříd za posledních
10 let:
Školní rok

MŠ
Nerudova

MŠ
DUHA

ZŠ
Komenského

ZŠ E.
Beneše

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

150/6
150/6
150/6
150/6
150/6
150/6
140/6
140/6
139/6
140/6
133/6

167/9
207/11
207/11
207/11
207/11
207/11
207/11
207/11
207/11
207/11
207/11

417/18
441/18
427/18
418/18
412/18
404/18
438/19
442/19
444/19
430/19
426/20

450/19
444/20
443/20
450/20
458/20
493/22
485/22
481/23
494/24
501/24
494/24

���

ROLNIČKA

Informace z DDM

První turnaj v 1. lize a hned VÍTĚZSTVÍ!!!

Dne 2. 11. a 3. 11. zveme příznivce stolního tenisu na Krajský
žebříčkový turnaj staršího žactva a dorostu. Turnaj se koná ve
sportovní hale TJ Spartak vždy
od 9.00 hodin.
V sobotu 9. 11. od 9.00 pořádáme sobotní dílnu, tentokrát budeme vyrábět adventní dekorace.
Dílna je určena pro děti od 8 let, cena (materiál)
50 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 40
Kč. Zájemci se musí přihlásit předem, nejpozději
do 7. listopadu.
DDM nabízí ještě volná místa v zájmovém kroužku Dívčí klub a Výtvarném kroužku.
Dále nabízíme nový zájmový kroužek pro děti od
10 do 15 let – Kreativní tvoření. V něm se děti mohou naučit pracovat s přírodninami, vlnou, drátkem, sklem, hlínou, dřevem, textilií, vyzkoušet si
malbu podle modelu.
Zájemci se mohou hlásit v DDM denně od 8.00 do
17.00 hod. nebo na tel. 381/522013.
V sobotu 30. listopadu v rámci Rozsvícení
vánočního stromu a Rolničkového adventního
trhu zveme všechny děti na náměstí do stánku
DDM, kde si budou moci vyrobit vánoční dekorace i ozdoby. Stánek bude otevřen od 10.30 hod.
do 16.00 hodin.
Jaroslava Kohoutová

Herně i výsledkově se nám turnaj
povedl.

Již v polovině října hráči integrované
Boccii Diakonie Rolnička zúčastnili
prvního turnaje 1. ligy v nové sezóně. Mladší klienti pod názvem ROLNIČKA SOBĚSLAV, dospěláci, kteří
si říkají STŘELCI i TYGŘÍ DRÁPY
z táborské Rolničky pilně na tento
zápas trénovali hned po prázdninách
a po dovolených.

Tým ROLNIČKA SOBĚSLAV skončil na 1. místě a z Budějovic si odvezl
zlatou medaili a putovní pohár, který
byl určen pro vítěze prvního turnaje! STŘELCI skončili na krásném
4. místě a TYGŘÍ DRÁPY na 7. místě.
Děkujeme ﬁrmě BANES s.r.o, která se i v letošní sezoně stala sponzorem hráčů iBOCCII Diakonie
Rolnička.

napsal: Pavel Mádr – trenér integrované Bocci v Diakonii Rolnička

Spolek přátel Soběslavské pekárny pořádá

Soutěž o nejlepší litý perník

22. 11. od 18 h v klubu Černá kočka
Vstup pro účastníky soutěže zdarma.
Více na www.klubck.cz

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY
3. 11. 2019 od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů a chovatelských potřeb.

listopad 2019

18

I MY
Jdou vojáci, jdou!
Jak jsem ušel 38 km pro děti
s handicapem

Nevalně, řeklo by se. V pět večer, když už
se smrákalo a já po dojití do cíle mrznul
na stráni. Při čekání na Tatrovku, co mě
odveze zpod Blaníku zpátky do Tábora,
jsem znovu (jako už tolikrát onen týden)
hypnotizoval webovku s naší výzvou.
A tam pořád “jen” 6 100 Kč. To se ani později nezměnilo. Projekt neuspěl. Nevyšlo
to. Smůla. Unavený a mírně zklamaný jsem
pak ani nezvládl vypít v posteli plechovku
piva, co jsem ten den dostal za odměnu od
šéfové (i tak díky, Kláro).

Neexistuje lepší pohyb než chůze. Šlapete, noha střídá nohu, krok, krok, krok…
A taky přemýšlíte. Hodně. Obzvlášť když
před sebou nemáte vycházku na nákup, ale
38 kilometrů dlouhý pochod.
Jeden takový pořádali 28. září vojáci z 42.
mechanizovaného praporu, který sídlí nedaleko v Táboře. Půlku výtěžku ze startovného se rozhodli věnovat na pomoc handicapovaným dětem z I MY. Takže jsme
nechtěli zůstat pozadu. Rozhodlo se, že
půjdu taky. Až na Blaník. A u toho vyberu
nějaké peníze.
Byla to trošku divočina. Spíchl jsem projekt na speciálních webových stránkách,
natočil pár videí, přidal tu a tam fotku. A
pak sledoval, jak koruna za korunou přitékají peníze. Chtěli jsme vybrat 18 000
korun. Když jsem to pak kontroloval těsně před startem, svítilo na mě u prozatím
posbírané částky číslo 6 100 Kč.
V chumlu zelených mužíčků a žen jsem po
cestě tu a tam s některými z nich prohodil
pár slov. Představil jim I MY, mluvil o pomoci, o nezisku, mluvil o dětech s handicapem, o pobytech, které pro ně pořádáme,
mluvil jsem o tom, jak dobré je pomáhat

Už druhý den mi ale bylo líp. A teď, s měsíčním odstupem, když tohle sepisuju, je
to vlastně ještě lepší. Jasně, ten finanční
neúspěch pořád platí. Věřím, nebo alespoň
chci věřit, že ta výzva alespoň k něčemu
byla.

Do cíle jsem dorazil ještě za světla.
druhým. Měl jsem z toho docela dobrý pocit. Lidé se ptali, zajímali se, jedna medvědí pracka v maskáčích mě dokonce souhlasně dvakrát klepla na rameno.
A co z toho nakonec bylo? Jaký ranec příspěvků ve sbírce přistál? Jak to vlastně dopadlo?

Ať už k tomu, že naše děti a jejich rodiny
uvidí, jak na ně pořád myslíme, snažíme
se pro ně udělat to nejlepší. Nebo třeba
k tomu, že si obyčejní lidé kolem nich uvědomí, jak důležité je pomáhat. A v neposlední řadě i k tomu, že těch 6 100 korun
vlastně nakonec taky nenajdete ležet na
ulici. Moc za ně děkuju všem, kteří je našim dětem poslali. Jste báječní.
Pavel Fukar, Koordinátor PR a marketingu,
www.imypomahame.cz

RC SOBÍK
S podzimními měsíci jsme se dočkali v RC
Sobík velice příjemných změn, které začaly 18. října symbolickým přestřihnutím
stuhy a vstupem do nových prostor na
náměstí. Díky těmto prostorám a vaší poptávce došlo opět k rozšíření pravidelného
programu (viz tab.).
O podzimních prázdninách se nám také
podařil realizovat další příměstský tábor
se zaměřením na jógu. Díky místní akční
skupině budeme realizovat tábory po celý
školní rok. Každý příměstský tábor bude
tematicky zaměřen a nabídka je více než
pestrá. Posuďte sami.
• 31. ledna (pololetní prázdniny) 2020
téma: Žijeme divadlem
• 9. - 15.března 2020 (jarní prázdniny)
téma: Po stopách lesních zvířátek
• 9. -10. dubna (velikonoční prázdniny)
téma: Velikonoce plné tvoření
Cena: 100,- /den (cena zahrnuje program,
teplý oběd a pitný režim na celý den)

Tábory jsou pro děti od 3 do 7 let (výjimkou jsou starší sourozenci). Kapacita jednoho turnusu je 15 dětí, tak neváhejte s přihláškami. Přihlášky v tištěné podobě jsou
k dispozici v herničce RC Sobík. Všechny
tábory vedou kvalifikovaní lektoři.

Na konci listopadu se můžete těšit na malé
překvapení v rámci předvánočních příprav,
ale více se dozvíte až příště.
Pro aktuální informace sledujte naše FBové a webové stránky.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Pravidelný program
Pondělí

Úterý

8.45 – 9.30
10.00 -10.45
15.30 – 16.30
17.00- 18.00
9.00 -10.00

Pohybové hrátky I. (Iva)
Pohybové hrátky IV. (Iva)
Kondiční cvičení pro maminky (Iva)
Těhotenské cvičení (Iva)
Cvičení s kočárky (Iva)

Středa

15.00 –16.00
8.30 -14.00

Sobíkovy hrátky – všeobecný rozvoj (Pavla)
Volná herna (Eva)

8.45 - 9.30
10.00 - 10.45

Pohybové hrátky II. (Iva)
Pohybové hrátky III. (Iva)

14.00 – 17.30

Volná herna (Lucie)

Pátek

8.30 – 13.00

Volná herna (Eva)

Sobota

14.00 – 17.30

Volná herna (Lucie)

Čtvrtek
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SENIOR-DŮM
Tak tu máme podzim. Sluníčko se začalo schovávat za mraky, naše
posedávání a vyhřívání se na sluníčku skončilo. Bohužel, je to
tak a nic s tím neuděláme i když bychom si přáli, aby krásné letní počasí bylo po celý rok. Ale to jsou jen přání. Když se řekne
slovo „podzim“ - každý si představí chladné počasí, lidé jsou zakabonění, mrzutí…. Snad je to tím, že se pomalu blíží konec roku,
že je větší shon a častější zamračené počasí vyvolává i smutné
vzpomínky. Ale z druhé strany bychom si měli uvědomit, že život
je strašně krátký a křehký a měli bychom si užívat každého dne a
radovat se z každé maličkosti. Proč se kabonit, mračit, nadávat?
Vždyť to se přenáší na druhé. Někdy úsměv na tváři a hezké
slovo udělá víc, než deset doktorů. Zkuste zavřít oči a zamyslet
se, jak je podzim krásný, co nám krásného přináší. Podzim je plný
nostalgických vzpomínek, kdy jsme si na ohništi opékali vuřty
a chléb a v ohništi pekli brambory a proháněli se po strništích.
Podzim je plný barev, voní sklizeným ovocem, ochutnáváme první burčák, brouzdáme nohami v šustícím spadaném listí. To vše
nám může vyvolávat vzpomínky, ať už veselé nebo smutné, ale Ty
vzpomínky jsou náš život a i když si při nich popláčeme – pláč je
přeci zdravý. Podzim není smutný. Je krásný a když si ho krásný
uděláme, bude nádherný a veselý. Snad proto se říká nižším roč-

níkům, že mají „Podzim života“ a proto je i 1.10. vyhlášen „Den
seniorů“ a poté i „Týden sociálních služeb“. Podzim života není
žádný konec – je to jen část života, který si můžeme opravdu užít.
K nám do domova nám přiváží podzim Svatý Václav a jeho příjezd
vždy oslavíme. Tak tomu bylo i letos. Přivítali jsme ho Svatováclavským posvícením, s muzikou, nechyběly vlastnoručně upečené
koláčky, opečené špekáčky a pivečka bylo také dost. I když nám
už nohy tolik neslouží a nemůžeme tancovat – nevadí… Hezkou
písničku si rádi poslechneme a také zazpíváme. Odpoledne uteklo
jako voda a my plni nových zážitků odcházeli do svých pokojů,
nabiti energií z veselého odpoledne.
Týden sociálních služeb jsme také oslavili. Měli jsme dopoledne
plné soutěží a her, soutěžilo pět družstev, z toho jedno bylo z Domova pro seniory Máj České Budějovice a dvě družstva z DPS v
Soběslavi. Samozřejmě, že družstvo, které zvítězilo mělo ohromnou radost, ale nejde jen o vítězství – jde přeci právě o to, aby se
klienti pobavili, zasmáli a zapomněli trochu na své bolístky, které
bohužel patří k věku.
Za Senior-dům v Soběslavi
Mgr. Lada Haplová

50 let automodelářství v Soběslavi
V sobotu 16. 11. 2019 se uskuteční v místním domě dětí a mládeže v prostoru autodráhy setkání u příležitosti dvou výročí.
Na letošní rok připadá 50 let činnosti dráhových automodelářů
v Soběslavi a klub AMMK Soběslav s místní autodráhou slaví
35 let od založení, respektive uvedení do provozu. U této příležitosti se zde plánuje setkání současných i dřívějších členů místního automodelářského klubu, jakož i dalších závodníků z celé
republiky, kteří se zde závodů účastnili. Na páteční večer od
17 hodin je plánováno neformální setkání, v sobotu po 10. hodině
proběhne oficiální program s vloženými závody automodelů
mnoha kategorií.
Chtěl bych na toto setkání pozvat jak veřejnost, tak především
všechny, kteří za těch posledních 50 let měli se soběslavským
dráhovým automodelářstvím cokoli společného. Byť by to byla
třeba jen docházka do kroužku.
Tomáš Šena, předseda AMMK Soběslav
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Soběslav o víkendu hostila okresní výstavu
chovatelů drobného zvířectva
V areálu chovatelů se konala od 4. do 6. října tradiční soběslavská výstava chovatelů
spojená s okresní výstavou holubů, králíků, drůbeže a exotů a speciální výstavou
jihočeské pobočky Moravských pštrosů.
Sešlo se zde 135 vystavovatelů a prezentovalo 428 ks králíků, 336 ks drůbeže, 785 ks
holubů a 259 ks exotického ptactva. Špatné
počasí návštěvníky neodradilo.
Areál se otevřel veřejnosti v pátek 4. října.
V tento den také zaznamenal největší návštěvnost, pravděpodobně i proto, že chovatelům v pátek a v neděli více přálo počasí,
zatímco v sobotu přišla zima a déšť. Vedle
pěkně zbarvených plemen drůbeže, králíků
a holubů návštěvníci obdivovali pestrobarevné druhy exotického ptactva a výletky
z jihočeské pobočky moravských pštrosů. Malé děti se často zastavovaly u výběhu s osly a kozami, které tam byly právě
jim pro radost. Zájemci v areálu dokoupili
krmení a jiné chovatelské potřeby. K dispozici bylo občerstvení a trdelník ke kávě.

drůbeže mladého chovatele a Michaela Krulcová za nejlépe oceněného zakrslého králíka.
Putovní pohár Františka Podlahy byl předán
vystavovateli drůbeže Rostislavu Urbanovi
a Pohár Jiřího Míky si letos odnesl Jan
Bubník.
Ze soběslavských chovatelů se nejlépe prezentovali Pavel Radosta (v kategorii králíci), Jiří Fara (v kategorii holubi) a Štefan
Kočica (v kategorii drůbež). Nejlépe hodnocené papoušky na výstavě ze soběslavských
vystavovatelů představil Vladimír Dvořák.
Oceněny byly také nejlepší kolekce, mezi
nimi čtyřčlenná kolekce králíků, pěti kusů
holubů nebo drůbeže. Pohár za nejlépe oce-

něnou čtyřčlennou kolekci králíků získal
Roman Hromádko, který si v pátek převzal
z rukou místostarosty města Pavla Lintnera
také Putovní pohár starosty města Soběslav.
Místostarosta města Pavel Lintner se v neděli dále ujal předání 100 čestných cen, které
měly letos podobu menších pohárů.
Předseda ZO ČSCH Soběslav Martin Nechutný výstavu z hlediska organizace pochválil: „Děkuji všem členům za přípravu
celé letošní výstavy, kterou hodnotím jako
jednu z nejlepších. Všem vítězům gratuluji
k jejich úspěchu.“
-min-

Na výstavě tradičně nechyběla ani flóra. Pestrými barvami hrála přehlídka jiřin Vladislava
Maška v přední části areálu a expozice exotického ptactva byla doplněna o prodejní výstavu kaktusů Zdeňka Koukala.
O vítězích letos rozhodovalo 19 posuzovatelů ve třech kategoriích – holubi, drůbež
a králíci. V pátek bylo předáno 17 velkých
pohárů, které si vystavovatelé odnesli za nejlépe oceněného králíka šampiona, králíka
novozélandského červeného, kohouta – šampiona výstavy, holuba výstavy, nejlepšího papouška a vídeňského králíka. Vítěznou trofej
si z výstavy odnesl také nejlepší mladý chovatel králíků, kterým se stal Rostislav Urban.
Oceněny byly dvě ženy - Žaneta Kozlová Martin Nechutný (předseda ZO), Pavel Lintner (místostarosta), Roman Hromádko s manželzískala pohár za nejlépe oceněného jedince kou, Monika Bauerová (jednatelka ZO)

Sobota 12.10.2019 - slunečné
počasí přímo vyzývalo k aktivitě na čerstvém vzduchu. Kroky
některých dětí s rodiči již v dopoledních hodinách zamířily na
soběslavské letiště. Třetí ročník
drakiády pro širokou veřejnost
zde uspořádali členové místního Aeroklubu Soběslav. Volný program nabízel každému
účastníkovi širokou škálu aktivit. Někteří využili rozlehlou
letištní plochu pro pouštění přinesených draků, jiní dychtivě
uplatňovali svou tvořivost při
stavbě vlastního draka v dílničce pod širým nebem, kterou
pořadatelé vybavili nářadím i

Nad letištěm vzlétli draci

materiálem a bezplatně poskytli příchozím. Velkým lákadlem
pro velké i malé byla vystavená
letadla místního aeroklubu, ke
kterým členové aeroklubu rádi
podali informace a zajímavosti.
Ti odvážnější neodolali možnosti vyzkoušet si sedadlo pilota a ti vůbec nejodvážnější využili možnosti se svézt v kluzáku
L23 nebo s rodinou či známými
uspořádali výlet s Cessnou 172.
Účastníci, kteří ten den neměli v plánu přílišnou aktivitu,
mohli využít místní občerstvení nebo si na ohýnku opéci
špekáček a užít si krásné počasí
s báječným výhledem na dět-

mi zaplněnou letištní plochu
a na nebe plné draků. Rozjásané tváře dětí a spokojené pohledy rodičů ujistily pořadatele, že

se drakiáda pomalu stává tradicí a že v roce 2020 opět bude.
Děkujeme, že jste přišli.
team Aeroklubu
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SAMETOVÁ REVOLUCE A SOBĚSLAV
V listopadu tohoto roku si připomeneme výročí jednoho z významných okamžiků v historii České republiky. Od Sametové revoluce,
kterou odstartovaly události v Praze 17. listopadu 1989, letos uplyne 30 let. Obecné povědomí o tom, co se v republice dělo, má
snad každý z nás. Kdy a jak se ale zpráva o revolučním dění dostala do Soběslavi a jaký sled událostí rozpoutala v našem městě? Na
tyto otázky odpovíme na straně 21 a 22 prostřednictvím vzpomínek některých soběslavských občanů, kteří se jich přímo účastnili.

SAMETOVÁ REVOLUCE V SOBĚSLAVI
A VZNIK OBČANSKÉHO FÓRA
Jednou z vůdčích osobností revolučního hnutí byl Zdeněk
Šorm, který se v 17. 11. 1989 přímo účastnil studentského shromáždění na Albertově a událostí na Národní třídě
v Praze. V neděli poté informoval o situaci v evangelickém
kostele a informace s prohlášením evangelické církve vyvěsil v okně na faře. „Lidé k faře v noci začali nosit svíčky,“
vzpomenul Z. Šorm a přiblížil redakci také tehdejší atmosféru: „Situace v prvním týdnu byla velice nejistá, proslýchalo
se, že se k Praze stahují Lidové milice.“ Dne 21. 11. vydali
prohlášení studenti soběslavského gymnásia a dne 27. 11.
byla vyhlášena generální stávka. Na soběslavském náměstí
se konalo shromáždění, na němž promluvili někteří občané. „Zde jsme se domluvili s několika známými, že se večer
sejdeme na faře, abychom založili místní Občanské fórum,“
vysvětlil Z. Šorm. Na událostech v Soběslavi se významnou
měrou podíleli také studenti. Z Prahy přiváželi informační
materiály a na náměstí přečetli výše zmíněné prohlášení.
Na zasedáních v kině organizovaných Občanským fórem vystoupil vedle jiných občanů i odborný asistent ČVÚT v Praze
nebo studenti z Českých Budějovic.
Kdo stál za založením Občanského fóra (OF) v Soběslavi
a jak se v našem městě angažovalo, nám přiblížil Zdeněk
Šorm v následujícím textu.
Kdo OF zakládal a kolik lidí se k němu postupně připojilo?
Občanské fórum v Soběslavi bylo založeno 27. 11. večer na
evangelické faře. Přesný výčet zakládajících členů si už nepamatuji, kromě mě a mojí ženy si ale vybavuji např. Pavla
Kutila, Zdenka Vránka, Jana Chabra, Zdenka Jindru, manželé
Fleishmanovi, pana Fialu, Hanku Kovářovou, Helenu Štěpánovou… Do 6. 12. se v Soběslavi k OF přihlásilo 370 lidí,
což ale není úplně vypovídající číslo, protože Občanská fóra
vznikala spontánně také v podnicích, školách a dalších institucích a nebyla striktně centralizována.
Jak se OF v Soběslavi angažovalo v listopadových dnech
a v podstatě i poté?
Hned po svém ustavení organizovalo OF veřejná setkání
v místním kině, které otevřely prostor, aby mohli všichni vyslovit svůj názor. Domlouvalo také setkání zástupců
z různých podniků v restauraci Paluba. Spoluorganizovalo
setkání v okolních obcích (Zvěrotice, Chlebov, Veselí n. L.)
a začalo jednat se zástupci místního národního výboru
o změnách. Napsalo výzvu zákonodárným a mocenským
orgánům, aby se samy zasadily o rovné podmínky pro
všechny a dopis stávajícím poslancům s požadavkem zvolení Václava Havla prezidentem. K tomu organizovalo i podpisovou akci, na níž shromáždilo během dvou dnů 1 773
podpisů. Jednalo o výměně poslanců obvodního národního
výboru. Distribuovalo Informační servis OF z Prahy. Řešilo
i různé osobní případy a stížnosti. Byla to hektická doba
a zástupci OF se scházeli takřka denně. Později před červnovými volbami r. 1990 organizovalo předvolební kampaň.
V prvních polistopadových místních volbách se potom podílelo na ustavení společné kandidátky „Demokratické koalice“
(OF, ČSS, ČSL, SD). Od září 1990 začalo vydávat pravidelný
místní Zpravodaj.
-min-

Shromáždění na náměstí Republiky v den generální stávky
(27. 11. 1989)
O své vzpomínky na Sametovou revoluci se s námi podělil také
MUDr. Jan Chabr, který zavzpomínal na počáteční dny listopadové
revoluce a na schromáždění na nám. Republiky v Soběslavi.
V Praze začaly události označované jako „Sametová revoluce“
17. listopadu. Vzpomínáte, jak se zpráva dostala do Soběslavi?
Ze sdělovacích prostředků jsme již první den vytušili, že se něco
děje. My jsme ale shodou okolností jeli 17. listopadu navštívit maminku do jedné z pražských nemocnic a když jsme se od ní vraceli, šli jsme se projít po Praze. Na Václavském náměstí se vytvářely hloučky obyvatel. Přišlo nám to zvláštní. Pak jsme se vrátili
do Soběslavi a skutečný stav věcí jsme se dozvěděli až druhý den
z televize a z rádia, ač tehdy ještě hlasatelé informovali s velkými
rozpaky, protože nevěděli, jak se k tomu mají postavit. Později se
zprávy také předávaly z úst do úst a události vedly až ke společnému shromáždění na náměstí Republiky, které uspořádali manželé
Šormovi.
Co se dělo na náměstí a jak jste dění vnímal vlastníma očima?
Na náměstí bylo malé improvizované pódium, na kterém vystoupilo
větší množství řečníků. Promlouvali zde různí lidé, kteří chtěli něco
říci a zazněly i písně. Náměstí bylo plné a atmosféra byla radostná. Lidé se společně dělili o tu radost, kterou jim zpráva přinesla.
I já jsem si tehdy uvědomil, že je svoboda na spadnutí a byl jsem
šťastný.
Vzpomenete si na nějaký silný okamžik z té doby, který Vám
utkvěl v paměti?
Nejsilnější a nejkrásnější je pro mě vzpomínka na okamžik, kdy
jsem přišel k rodičům a tatínek otevřel skříň, sáhnul do zásuvky
a podal mi nějaké cizí bankovky se slovy: „Rychle se jeďte někam podívat, co kdyby se ty hranice opět zavřely.“ Tak jsme odjeli
s rodinou do Vídně. Nikdo nás na hranici nekontroloval, jen celníci
nám popřáli šťastnou cestu. Když jsme přijeli do Vídně, přiběhli k
nám tamní obyvatelé a vítali nás na místě. Jeden pán nám tehdy
dal 100 šilinkovou bankovku a řekl: „Ať si to tady užijete.“ Byl to
překrásný zážitek.
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Proměny Soběslavi od roku 1989
Soběslav od Sametové revoluce průběžně měnila svou tvář a čelila různým výzvám. Jak vypadala v roce 1989? Co pro ni revoluce
znamenala? Změnami ve městě za posledních 30 let v následujícím textu provede starosta města Jindřich Bláha.
Sametová revoluce v první řadě přinesla obyvatelům svobodu,
kterou nelze ničím nahradit, a měli bychom si jí za všech okolností vážit. Dále přinesla změnu politického uspořádání a vznik
samosprávy k obnově města a jeho jednotlivých částí. Soběslav
byla v roce 1989 ve velmi špatném stavu. Taková ta všeobecná šeď, která byla v celé republice, byla také u nás. Chyběla
kompletní infrastruktura včetně čistírny odpadních vod, komunikace byly v žalostném stavu obdobně jako veřejné budovy
a k tomu byla vybouraná severní strana náměstí, kterou čekala
rekonstrukce. Ta již byla v té době připravena, bohužel, panelová výstavba se sem moc nehodila. To byly začátky Sametové
revoluce a poté jsme pokračovali dál v jednotlivých krocích tak,
abychom dali do pořádku kompletní infrastrukturu. Vznikl nový
kanalizační systém, vodovod, čistírna odpadních vod. Dodnes se
stále opravují komunikace, chodníky a budovy. Všechny veřejné
budovy postupně procházely kompletní rekonstrukcí, včetně
budovy kina a Rožmberského hradu. Postavili jsme senior-dům.
V minulém roce jsme dokončili nové náměstí a obnovujeme
i jednotlivé městské části. Letos jsme dokončili rekonstrukci
zimního stadionu.
Významný zásah v průběhu rozvoje a postupné obnovy města
znamenaly povodně. Když jsme si mysleli, že jsme se dostali
z toho nejhoršího, přišla velmi ničivá povodeň v roce 2002,
další následovala v roce 2006. Největší škody utrpělo sportoviště. Na fotbalovém stadionu byla vystavěna nová tribuna, ovál
a trávník. Na zimním stadionu vznikla nová ledová plocha
a zrekonstruováno bylo i zázemí. Obnovou prošly také sportovní hala, kuželna, tenisová hala a tenisové kurty. Voda pronikla
na náměstí a zatopila kostel sv. Víta, základní školy, kino, polikliniku i čistírnu odpadních vod. V ZŠ E. Beneše se voda dostala
do spodních prostor, proto byla vybudována nová kotelna, kte-

Pohled na ulici Protifašistických bojovníků, Smrčkův dům
a rozestavěný panelový komplex na severní straně náměstí
rá vytápí i sousední gymnázium. Vedle soukromých budov bylo
zaplaveno přes 200 domů a jiných soukromých objektů.
Ke změně došlo také v podnikatelském sektoru. Začaly vznikat
drobné obchůdky a provozovny a celý podnikatelský sektor se
začal rozvíjet. Poměrně dramatický vývoj zaznamenaly velké
firmy. Značný zásah do života mnoha lidí představoval konec
firmy Elitex (Lada Soběslav), která zaměstnávala v té době cca
1 500 pracovníků, a dále firmy Jitona. Zaměstnanci těchto firem si museli hledat uplatnění jinde. Proto zde v logické návaznosti vnikaly nové firmy, které nabídly nová pracovní místa.
Jindřich Bláha

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• Zatím neznámý pachatel se v noci z 2. 9. na 3. 9. vloupal do
kanceláře (stavební buňky) výkupny druhotných surovin v obci
Soběslav. Za použití páčidla násilím překonal visací zámek,
avšak druhý zámek dveří s cylindrickou vložkou se mu již
překonat nepodařilo, proto za použití násilí udělal ve spodní
části vstupních dveří otvor, kudy následně vnikl do vnitřních
prostor kanceláře a odcizil tablet zn. Lenovo, holicí strojek zn.
Braun a kovové mince, kdy vznikla škoda za více jak 8 600 Kč.
• Dne 20. 9. policisté OO PČR Soběslav řešili porušení pravidel
silničního provozu, konkrétně porušení § 27 odst. 1 písm. d) zákona číslo 361/2000 Sb., kdy provozovatelé vozidel tato zaparkovali na křižovatce silnice a účelové lesní komunikace ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před její hranicí. Další vozidla stála na
účelové lesní cestě v blízkosti uvedené křižovatky, kdy v rozporu
s § 25 odst. 3 výše uvedeného zákona nezůstal na této komunikaci alespoň jeden jízdní pruh široký 3 metry. Výše uvedeným
jednáním poté dochází k problémům s následnou likvidací dřevin po polomech a při těžbě dřeva.
• Krátce po druhé hodině odpolední dne 26. 9. přijali policisté
zdejšího útvaru informaci o nálezu předmětu, který důvodně
připomínal vojenskou munici, a to ruční granát. Ten objevili dělníci při stavební činnosti v prostoru fotbalového hřiště v obci
Tučapy. Místo bylo ihned příslušnou hlídkou ve spolupráci se

starostou obce zajištěno a na místo povoláni pyrotechnici,
kteří potvrdili ruční granát F1, který byl naštěstí delaborován.
Předmět odborně zajistili a připravili k bezpečnému převozu k
následné likvidaci.
• Dne 27. 9. prostřednictvím linky 158 kontaktoval oznamovatel operační středisko, že na posečeném kukuřičném poli za
obcí Soběslav směr Veselí nad Lužnicí, přibližně 200 metrů od
hlavní pozemní komunikace, nalezl za pomoci detektoru kovu
předmět, který svým tvarem připomíná ruční granát. Hlídkou
policie bylo na místě zjištěno, že by se mohlo jednat o granát,
kdy bylo zajištěno místo nálezu a na místo povolán pyrotechnik.
Ten na místě potvrdil, že se jedná o obranný granát RGF1, který
byl z jeho strany zajištěn a bezpečně převezen k likvidaci.
Opětovně připomínáme, slovy tiskového mluvčího Jihočeské
policie pana por. Mgr. Miroslava Doubka, že nález jakéhokoliv
předmětu, který by jen připomínal vojenskou munici, je nutné
neprodleně ohlásit policii. S předmětem nijak nemanipulujte.
Zajistěte prostor proti vstupu dalších osob a v bezpečné vzdálenosti vyčkejte na příjezd policie. Mějte stále na mysli, že i u staré
a zrezivělé munice může dojít k její iniciaci a tím ke škodám nejen
na majetku, ale i na zdraví či životech.
Za OO PČR Soběslav, nstržm. Jana Štecová
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
KULTURNÍ DŮM VESELÍ NAD LUŽNICÍ
•

•

 terý 5. listopadu
Ú
CAVEWOMAN
Volné pokračování kultovní one man show
„Caveman“. Velký sál KD od 19:30 hodin.
Čtvrtek 7. listopadu
LISTOVÁNÍ – HOLČIČKA A CIGARETA
(BenoîtDuteurtre)
Listování Lukáše Hejlíka přináší na jeviště
další skvělou knihu jednoho z nejzajímavějších
současných francouzských spisovatelů, přítele
Milana Kundery. Víceúčelový sál KD od 18:30
hodin.

•

Sobota 9. listopadu
POCTA ALEXANDRU VEČTOMOVOVI
Vzpomínkový koncert u příležitosti 30. výročí
úmrtí violoncellisty Saši Večtomova. Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí od 17 hodin.

•

Úterý 12. listopadu
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN
– PAVEL KOLMAČKA
Básník, prozaik a překladatel. Městská knihovna od 18:30 hodin.

•

Úterý 19. listopadu
MICHAL PROKOP & LUBOŠ ANDRŠT
& JAN HRUBÝ TRIO. Koncert jedinečného
hudebního tria ke 30. výročí sametové revoluce.

•

Středa 27. listopadu
POSEL Z LIPTÁKOVA
Premiéra z dílny Cimrman/Smoljak/Svěrák
v podání veselského ochotnického spolku
Cimrfraj. Velký sál KD od 19 hodin.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
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JIHOČESKÁ POBOČKA ČESKÉHO STAVÁKA
pořádá:

Výstavu s burzou v Soběslavi

		23. 11. 2019 v
Přístup na jednodenní výstavu
pro veřejnost: 10 – 16 h
Srdečně Vás zvou pořadatelé
(tel. 733 276 137)

Stolní tenisté DDM Soběslav
zahájili novou sezonu
V sezoně 2019-2020 došlo v oddílu
stolního tenisu DDM Soběslav k velkým změnám. A-družstvo se spojilo
s B-družstvem Sokola Studená a složilo dohromady silný tým v sestavě: Dobiáš Ladislav, Hložek Tomáš,
Ondráček Jan a Šindelář Radim (oba
Studená). Všichni tito hráči jsou do
40. místa krajského žebříčku. Posílení o Ondřeje Peška z Jiskry Třeboň
přimělo oddíly k rozhodnutí, že se
pokusí získat pro tyto mladé nadějné
hráče 3. ligu. To se nakonec v červnu
2019 podařilo a město Soběslav tak
má další ligový sport – stolní tenis.
Družstvo pod názvem DDM
Soběslav-Studená bylo nalosováno
do A-skupiny 3. ligy, spolu se dvěma týmy z Jihočeského kraje, 4 týmy
z Prahy a 5 týmy z Plzeňska. V zahajovacím utkání soutěže s těžkým soupeřem Sokol Vodňany mladíci složili
nováčkovskou daň a prohráli vysoko
1-10. Už ve 2. a 3. kole na stolech
soupeřů však dokázali, že na 3. ligu
skutečně mají. V dramatických soubojích porazili 10-6 Sokol Bor B
a remizovali 9-9 se Sokolem Hořovice, což jsou velmi slušné výsledky.
Další program 3. ligy je následující:
26. a 27. 10. hráli doma s týmy Sokol

Michle a TTC Praha. Domácí utkání se hrálo v malém sále sokolovny
TJ Spartak Soběslav, v sobotu od
14:00 a v neděli od 10:00 hod.
9. a 10. 11. hrají venku s týmy ČZ
Strakonice Elektrostav B a SKUŘ Plzeň, 23. a 24. 11. hrají v Praze s týmy
TTC ElizzaPraha C a SF SKK El
Niňo Praha D.
Na závěr 1. poloviny soutěže hrají
7. a 8. 12. doma s týmy Union Plzeň
A a B. Přijďte naše borce povzbudit
v jejich snaze o udržení ve 3. lize!!
Pozvánka na turnaje: Ve dnech
2. a 3. 11. pořádá ve sportovní hale
v Soběslavi oddíl DDM Soběslav
krajský žebříčkový turnaj staršího žactva a dorostu pod názvem
„O pohár ředitele DDM Tábor“.
Obou turnajů se zúčastní kolem 50
hráčů a hráček z celého Jihočeského
kraje. Barvy DDM Soběslav na nich
budou hájit dorostenci Martin Holub,
Petr Urban, Štěpán Kopřiva, Lucie
Holubová a nejmladší žák Marek Liška. Turnaje jsou přehlídkou nejlepších mladých stolních tenistů v kraji
a určitě stojí za zhlédnutí.
Pavel Hložek,
předseda,
Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav

A-družstvo DDM Soběslav-Studená: Radim Šindelář, Jan Ondráček, Tomáš
Hložek a Ladislav Dobiáš
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FOTBAL

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Rozpis zápasů FK Spartak Soběslav na měsíc Listopad
13. Petřín
Soběslav
11. Soběslav
Veselí
11. Soběslav
Jistebnice
1. Soběslav
Ml.Vožice
14. Soběslav
Cheb
1. Nová Bystřice Soběslav
15. Doubravka
Soběslav

So 2. 11.
So 2. 11.
Ne 3. 11.
So 9. 11.
So 9. 11.
Ne 10. 11.
So 16. 11.

10,15
10,00
10,00
10,00
14,00
10,00
13,30

PRODEJ

muži
žáci
dorost
žáci
muži
dorost
muži

• Prodám zánovní kuchyňskou
linku, cena dle dohody. Tel.
723 646 117.
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz
• Prodám zánovní elektrokolo City
24“ + pohon 450 W s akumulátorem 36 V včetně nabíječky 10Ah.
Cena dle dohody. Tel. 723 646 117

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS - LISTOPAD 2019

KOUPĚ

program sportovišť TJ Spartak na h�p://spartaksobeslav.isportsystem.cz
•
•
•
•

NE 3. 11.
NE 10. 11.
SO 16. 11.
NE 24. 11.

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45

inzerce
Oznamujeme zahájení provozu

OBCHODNÍHO
CENTRA
SOBĚSLAV
dne 20. 11. 2019
Máme pro Vás připraveny bohaté
slevové akce a těšíme se na Vás !!

• Vyměním byt 1+1 s balkonem
v osobním vlastnictví za garsonku
v osobním vlastnictví a nebo koupím garsonku. Tel. 607 917 956

Vstupné 40 Kč

Janov

Římskokatolická farnost
Vás srdečně zve na

Varhanní
koncert
k dokončení generální opravy varhan
a jako poděkování za 30 let svobody

neděle 17. listopadu 2019 v 16:00
kostel sv. Jana Nepomuckého v Janově
zpěv: Eliška Hrochová a Hana Žvachtová
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla ze Soběslavi
varhany: Petr Strakoš, Josef Hroch
a Martina Pechová

PILA SVINY

krovy, latě, prkna

Nově otevřený obchůdek
s dekoračním zbožím
Najdete nás na náměstí Republiky
č. 148 (bývalé infocentrum)
Můžete u nás zakoupit různé
dekorační zboží ve stylu provance,
venkovský styl, svíčky, proutěné zboží,
dárkové poukazy a mnoho dalšího.

výroba řeziva - v krátkém čase
možnost dopravy
Tel: 777 112 127

• Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092
862
• Koupím starší motorku Babeta,
Jawa, Zetku, Simson, Pionýr, Stadion. Tel: 721707587

OSTATNÍ
• Upeču poctivé domácí cukroví,
cca 25 druhů, odběr v Soběslavi.
V případě zájmu volejte na Tel.
605 526 039, po 18. hodině večer
• Nabízím doučování českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Více info na
Tel. čísle: 725 792 630.
• 1000 Kč měsíčně uhradím za
pronájem tomu, kdo poskytne
garáž nebo přístřešek na auto
v Soběslavi (nebo garáž odkoupím). Tel. 733 540 570
• Byt 3+1 v panelovém domě
s balkonem – 3. patro.
Tel. 602 364 226
• Sháním volný byt k pronájmu
v Soběslavi. Za nabídku velmi
děkuji, platím včas. František Červenka, náměstí Republiky 59, 392
01 Soběslav.
• Pronajmu 1+1 v Soběslavi u
pošty. 6000 Kč/m. úplně se vším,
neplatíte kauce, RK.
Tel. 603 442 474
• Pronajmu nové byty, garsonku,
2 kk nebo 3 kk, zahrada, místo
na parkování, klidná čtvrť.
Tel. 777 907 750
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Nově otevřené centrum komplexního
výzivového poradenství
Cambridge Weight Plan v Soběslavi
Zdarma pro všechny klienty VSTUPNÍ KONZULTACE a STARTOVACÍ BALÍČEK.
V období 15. 11. 2019 - 15. 12. 2019 poukaz v hodnotě 1000 Kč na odběr
produktů pro všechny nové klienty při úspěšném dodržení alespoň
2 týdnů programu Cambridge Weight Plan v Kroku 1 nebo v Kroku 2.

Objednejte se již nyní telefonicky nebo emailem:
Tel: +420 775 982 078
E-mail zuzana.vostarkova@cwp.cz
Adresa: Jeronýmova 239
Soběslav - 392 01

Tělesná analýza pomocí špičkového tělesného
analyzátoru InBody 270

www.cwp.cz
CWP-2019108-inzerce-Soboeslav.indd 1

11.10.2019 14:14
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Myslkovice

Adventní
jarmark

29. a 30. 11. od 15 hod.
Myslkovice, zámek

Ručně vyráběné vánoční dekorace, dárky...
horký punč a voňavé občerstvení.

DŘEVĚNÉ BRIKETY
válce 9 x 30 cm kvalitní slisování
bal. po 10 kg, paleta 1000kg
česká výroba

cena 6 000 Kč za paletu
tel. 736 777 152, eko.brikety@atlas.cz
pelety 6 mm
DOPRAVA OD 1. PALETY ZDARMA
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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

NOVĚ OTEVŘENO!

Nabízíme Vám:
- dorty, zákusky, cukroví
- ručně vyráběné pralinky
- celočokoládové bonboniéry
- firemní dárky
- a jiné…
K pravidelnému odběru či na zakázku.
Možnost dovozu.
Horní příkopy 69/3 (u Národa), Soběslav
Po-Pá: 7,30 – 13,00 nebo dle dohody
Tel: 723 215 357
www.jasiny-dobroty.cz

Ať Vám chutná!
KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA LISTOPAD
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

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav
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