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Dočtete se v tomto čísle:

V únoru přišla na krátkou dobu do Soběslavi opravdová zima. V první
polovině měsíce klesaly ranní teploty i pod - 10°C a v několika dnech se
přiblížily až k hranici - 20°C. V přírodě vykouzlily krásné zimní scenérie,
které na svých fotografiích zachytil Stanislav Tošner.
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Akce v měsíci březnu
Konání kulturních a sportovních akcí nadále
závisí na vývoji epidemiologické situace v ČR.
Doporučujeme proto průbežně sledovat webové
stránky a FB profily pořadatelů akcí, včetně
Kulturního domu města Soběslavi.
redakce

Úřední den notáře JUDr.
Stanislava Hrocha

je do odvolání zrušen.
V případě potřeby volejte na tel. 602 496 375,
o případných změnách budeme informovat
na webových stránkách města.

MĚSTSKÁ POLICIE
HLEDÁ POSILY
DO SVÉHO TÝMU

Městská policie Soběslav
hledá nové pracovníky
na pozici strážnice
/strážník.
Více informací
o výběrovém řízení
a fotoreportáž zahrnující
náplň práce a výcvik MP
naleznete na str. 12.
Foto: nácvik zásahu za použití střelné zbraně
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 2. února 2021.
Usnesení č. 3/016/2021
Rada města bere na vědomí zprávu
o činnosti Městské policie Soběslav za
rok 2020 předloženou vrchním strážníkem MP p. Miroslavem Drsem.
Usnesení č. 3/017/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 6/2020 dle návrhu předloženého
pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr.
Lucií Krejčí.
Usnesení č. 3/018/2021
Rada města souhlasí se změnou organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 2. 2021.
Usnesení č. 3/019/2021
Rada města souhlasí se zvýšením ceny
nájemného v bytech ve vlastnictví města
Soběslavi, a to jednotně ve všech kategoriích o částku 5 Kč/m2/měsíc (tj. na částku 55 Kč/m2/měsíc v bytech základní kategorie, 45 Kč/m2/měsíc v bytech snížené
kategorie a 40 Kč/m2/měsíc v suterénních
bytech) s účinností od 1. 4. 2021.
Usnesení č. 3/020/2021
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení
na veřejnou zakázku „Stavební úpravy,
přístavba a nástavba MŠ Soběslav,
Nerudova 711/II“ za cenu 45.000 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 3/021/2021
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav
a Stavební poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího
řízení formou užšího řízení na veřejnou
zakázku
„Nástavba
Senior-domu
Soběslav“ za cenu 75.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 3/022/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a p.
Martinem Mikulou, Myslkovice, na pronájem nebytového prostoru na pozemku
p. č. 394 o výměře cca 120 m2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města,
na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 12.
2021.

Usnesení č. 3/023/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Zotepo, s. r. o., Soběslav, na dodávku
a montáž nového PVC na podlahu sálu
Domu dětí a mládeže v Soběslavi za cenu
133.302 Kč + DPH.

USNESENÍ

4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 16. února 2021.
Usnesení č. 4/024/2021
Rada města projednala za přítomnosti
Ing. arch. Jaromíra Kročáka další postup
při přípravě úprav parku u sv. Víta. Studie bude doplněna o připomínky občanů
a v jarních měsících letošního roku se na
místě samém uskuteční setkání s veřejností.
Usnesení č. 4/025/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku
Mateřské školy Duha, sídliště Míru 750,
Soběslav, za rok 2020 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
68.298,11 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 32.000 Kč do fondu odměn
a 36.298,11 Kč do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Duha na rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení č. 4/026/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Nerudova ul. 278, Soběslav,
za rok 2020 předloženou ředitelkou MŠ
Bc. Evou Kuklovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
12.612,55 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova ul. na rok 2021
v předloženém znění.
Usnesení č. 4/027/2021
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 3. 2. 2021.
Usnesení č. 4/028/2021
Rada města bere na vědomí vyúčtování
vodného a stočného za rok 2020 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou Čevak, a. s.,
České Budějovice, v souladu s uzavřenou
koncesní smlouvou.

Usnesení č. 4/029/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke
koncesní smlouvě ze dne
5. 12. 2016 na provozování vodovodů
a kanalizací mezi městem Soběslav
a firmou Čevak, a. s., České Budějovice,
kterým se prodlužuje doba nájmu vodohospodářského majetku na dobu určitou
do 31. 12. 2022.
Usnesení č. 4/030/2021
Rada města souhlasí s uzavřením
veřejnoprávních smluv s organizacemi
a spolky na poskytnutí finančních příspěvků na činnost ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 následujícím
způsobem: (viz tabulka č.1 na str. 4)
Usnesení č. 4/031/2021
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj - 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov,
na akci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“.
Usnesení č. 4/032/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Atlas
audit, s. r. o., Čelákovice, na vykonání
přezkoumání hospodaření města za rok
2020 za cenu 80.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 4/033/2021
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro
potřeby Městské policie Soběslav v roce
2021 mezi městem Soběslav a firmou
Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar
v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha,
spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 6 tis. Kč,
firmou Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav,
na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodnotě 8 tis. Kč a firmou Autoservis Rada
Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč.
Usnesení č. 4/034/2021
Rada města souhlasí s použitím znaku města na sportovních soupravách
družstva mládeže volejbalového oddílu
Soběslav.
Usnesení č. 4/035/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Čevak,
a. s., České Budějovice, na opravu kanalizace a vodovodu v Okružní ulici
v Soběslavi za cenu 299.300 Kč + DPH.
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Usnesení č. 4/036/2021

Tabulka č. 1

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Vialit Soběslav, s. r. o., na opravu povrchu
cyklostezky u Andělské stoky v Soběslavi
za cenu 349.575 Kč + DPH.

Český svaz chovatelů ZO Soběslav

15 000 Kč

Ochrana fauny ČR

35 000 Kč

Usnesení č. 4/037/2021

Pěvecký sbor NOVITA

10 000 Kč

Vodní záchranná služba ČČK Soběslav

45 000 Kč

Obec baráčníků Soběslav „Vitoraz“
Baráčníci - VI. župa B. Jablonského

15 000 Kč

Svaz tělesně postižených ČR, Soběslav
Český kynologický klub, spol. Soběslav

14 000 Kč

HAMAVE, Mgr. Hana Žvachtová

10 000 Kč

Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
na adrese Soběslav, Soběslav I, náměstí
Republiky čp. 145/10, velikosti 1+1, do
nájmu Jolaně Chromíkové a s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav,
Soběslav I, náměstí Republiky čp. 104,
velikosti 1+0, do nájmu Pavlu Chromíkovi. Dále souhlasí, aby městský byt v přízemí na adrese Soběslav, Soběslav II,
tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 58/32, sloužil
jako azylový a byl obsazován prostřednictvím sociálně zdravotního odboru MěÚ.

USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 3. února 2021
ZM 13/091/2021
Zastupitelstvo města schvaluje záměr
prodeje bytů (se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým
podílem na společných částech domu
a pozemku) ve vlastnictví města Soběslavi:
1. na pozemku p. č. 1010/2 v k. ú. Soběslav,
v prvním nadzemním podlaží domu č. p.
373 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1, o výměře 55,54 m2,
2. na pozemku p. č. 1010/7 v k. ú. Soběslav,
v prvním nadzemním podlaží domu č. p.
374 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1, o výměře 61,33 m2,
dle následujících podmínek:
a)

prodej bude uskutečněn formou
výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním obálek před veřejností,

b) účastníkem výběrového řízení
může být pouze fyzická osoba
nebo manželé, každý účastník
může podat pouze jednu nabídku,
c)

minimální kupní cena každého
bytu činí 700.000 Kč,

d) podmínkou účasti ve výběrovém
řízení je složení vratné peněžní
jistoty při podání nabídky ve výši
50.000 Kč na účet města,
e)

splatnost zbylé kupní ceny je před
podpisem kupní smlouvy,

f)

vítězem výběrového řízení bude

Soběslavský žesťový orchestr, L. Bleha

7 000 Kč

5 000 Kč
5 000 Kč

Oblastní spolek Českého červeného kříže

5 000 Kč

SDH ČMS - Sbor dobr. hasičů Nedvědice

50 000 Kč

SDH ČMS - Sbor dobr. hasičů Soběslav

50 000 Kč

Tělocvičná jednota Sokol

15 000 Kč

I MY, o. p. s.

15 000 Kč

Soběslávka, z. s.

10 000 Kč

RC Sobík

20 000 Kč

Svaz diabetiků ČR

3 000 Kč

Chrámový sbor sv. Petra Pavla

11 000 Kč

Domácí hospic Jordán, o. p. s., Tábor

10 000 Kč

Hudební folková skupina Flow Track

10 000 Kč

Petr Procházka BUDO KLUB

4 000 Kč

TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí

10 000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR

5 000 Kč

Náhodný výběr

10 000 Kč

Fokus Tábor

7 000 Kč

Farní charita Týn nad Vltavou

25 000 Kč

Aeroklub Soběslav

12 000 Kč

Český zahrádkářský svaz Soběslav

7 000 Kč

Apla Jižní Čechy, z. ú.

10 000 Kč

RC Radost, o. p. s.

10 000 Kč

Soběslavská chasa mladá

15 000 Kč

Spolek aktivního stáří a porozumění

5 000 Kč

Hospic sv. J. Neumanna, o. p. s., Prachatice

10 000 Kč

Linka bezpečí, z. s.

10 000 Kč

uchazeč, který nabídne nejvyšší
kupní cenu. V případě rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas
podání.
ZM 13/092/2021
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) koupi pozemku p. č. 3768/67 o výměře
811 m2 od Miloslavy Zajícové, Sušice,
Jindřicha Huberta, Pacov, a Karla Huberta, Pacov,
b) koupi pozemku p. č. 3768/66 o výměře
426 m2 od Hany Hruškové, Lázně Kynžvart, a Dagmar Rohonové, Říčany, oba

pozemky v k. ú. Soběslav, za cenu dle
znaleckého posudku, tj. 170 Kč/m2.
ZM 13/093/2021
Zastupitelstvo
města
schvaluje
vzájemné darování částí pozemků p. č.
3904/4, a to díl g1) o výměře 1 m2, díl q)
o výměře 1 m2, díl i1) o výměře 0,48 m2,
díl e1) o výměře 1 m2 a díl c1) o výměře
1 m2, p. č. 3905/9 díl p) o výměře 56 m2
a díl p1) o výměře 0,26 m2, p. č. 3913/2
díl o) o výměře 9 m2, p. č. 3983/2 díl d) o
výměře 2 m2, díl e) o výměře 19 m2, díl h)
o výměře 6 m2, díl k) o výměře 5 m2, díl
n) o výměře 6 m2, díl t) o výměře 2 m2,
díl c) o výměře 11 m2, díl g) o výměře 19
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m2, díl j) o výměře 18 m2, díl m) o výměře
11 m2, díl s) o výměře 10 m2 a díl v) o
výměře 2 m2, p. č. 3982/1 díl z) o výměře
2 m2, p. č. 3990/3 díl w) o výměře 1 m2
a díl x) o výměře 2 m2, p. č. 3984/3 díl
m1) o výměře 0,44 m2 a část p. č. 3984/3
o výměře 45 m2, vše o celkové výměře
231,18 m2, v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za části pozemků p. č.
3905/8, a to díl d1) o výměře 0,11 m2, díl
f1) o výměře 18 m2 a díl j1) o výměře 24

5
m2, díl y) o výměře 0,08 m2 a p. č. 3905/11
díl n1) o výměře 15 m2, o celkové výměře
57,19 m2, v dosavadním vlastnictví
města Soběslavi, vše v k. ú. Soběslav.
Vzájemným darováním se vypořádává
V. etapa rekonstrukce náměstí Republiky
v Soběslavi.
ZM 13/094/2021
Zastupitelstvo města zřizuje Výbor
pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav

v následujícím složení:
předseda: Jaroslav Himpan
členové: Mgr. Alena Krejčová, Ing. Petr
Hejný, Ing. Jan Podlaha, Ing. Lukáš Slabý, Tomáš Šena, Ing. Pavel Plát
ZM 13/095/2021
Zastupitelstvo města ukládá kontrolnímu výboru zahájit přípravu nového jednacího řádu zastupitelstva města.

Výběrová řízení
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Město Soběslav vyhlašuje podle
zákona 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů výběrové řízení na obsazení místa pracovníka městského úřadu
v Soběslavi – zkušební komisař.

•

Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav,
náměstí Republiky 1/I, Soběslav.

Předpokládaný nástup dle dohody,
ideálně od 1. 6. 2021.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb.,
v platném znění – 10. platová třída.
Uchazeči o místo musí podat písemnou
přihlášku na podatelnu městského úřadu
nebo elektronickou poštou na centrální
adresu úřadu nejpozději do 15. 3. 2021.
Bližší informace u tajemníka MěÚ Ing.
R. Brylla, e-mail: bryll@musobeslav.cz.

Předpoklady pro vznik pracovního
poměru:
• státní občan ČR (popř. cizí státní
občan s trvalým pobytem v ČR),
• dosažení věku 25 let se způsobilostí
k právním úkonům,
• bezúhonnost.
Jiné požadavky:
• úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání,
• řidičské oprávnění sk. B, C
(min. 5 let), další skupiny výhodou,
• platný průkaz zkušebního komisaře
a znalost problematiky výhodou,
• znalost práce s PC – Word, Excel.
Přihláška uchazeče musí obsahovat
tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• 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 uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností,
•

výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením,

ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Město Soběslav vyhlašuje v souladu
s § 7 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů výběrové
řízení na obsazení místa vedoucího odboru výstavby a regionálního rozvoje
městského úřadu v Soběslavi.
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Druh práce: zajištění činnosti odboru
výstavby a regionálního rozvoje včetně
speciálního stavebního úřadu – silniční
hospodářství, památkové péče a územního plánování, provádění vyvlastňovacího řízení.
Místem výkonu práce je MěÚ Soběslav,
náměstí Republiky 55/I, Soběslav.
Kvalifikační předpoklady pro vznik
pracovního poměru (§ 13a odst. 2 zák.
č. 183/2006 Sb.):
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a dva roky praxe v oboru
stavebnictví, nebo
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a tři roky
praxe v oboru stavebnictví.
Další předpoklady:
• splnění předpokladů pro vznik prac.
poměru úředníka dle § 4 zák. č.
312/2002 Sb.,

•
•
•
•

zkušenosti s fungováním veřejné
správy,
schopnosti řízení kolektivu,
práce s PC, uživatelská znalost
programů MS Office,
řidičský průkaz skupiny B.

Přihláška uchazeče musí obsahovat
tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• 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 uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis, ve kterém se uvedou
údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
• výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
• lustrační osvědčení (nepředkládají
osoby nar. po 1. 12. 1971),
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Předpokládaný nástup 1. 6. 2021.
Platové zařazení: dle NV č. 341/2017
Sb., v platném znění – 11. platová třída
Uchazeči o místo vedoucího odboru
musí podat písemnou přihlášku na podatelnu městského úřadu nebo elektronickou poštou na centrální adresu úřadu
nejpozději do 8. 3. 2021. Bližší informace u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla,
e-mail: bryll@musobeslav.cz.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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Prezentaci aktuální verze záměru Průmyslové zóny Soběslav
naleznete na internetu
Na únorovém zasedání zastupitelstva, které se konalo
3. 2. 2021 ve velkém sále KDMS, představili zástupci
spol. Exprin Property s.r.o. (dále jen Exprin) současný
stav záměru Průmyslová zóna Soběslav (dále jen PZS),
jehož předmětem je vybudování výrobně skladovacích
hal v průmyslové zóně. Během prezentace byly odprezentovány změny v záměru a zodpovězeny různé dotazy.
Připomínky k záměru vznášeli zastupitelé i zástupci z řad
veřejnosti.
Záznam zastupitelstva je možné dodatečně zhlédnout
na FB profilu infocentra (je přístupný i nepřihlášeným uživatelům), odkaz na záznam byl dále zveřejněn na webových stránkách města www.musobeslav.cz.
(pod položkou menu Úřad/Informace).
Elektronickou prezentaci spol. Exprin s informacemi
o aktuální verzi záměru, zanesených změnách nebo
časovém horizontu výstavby je možné zhlédnout na oficiálních stránkách investora: www.pzsobeslav.cz (pod
položkou menu „Projektová dokumentace“) nebo na
webových stránkách města.
-min-

O Průmyslové zóně Soběslav bude jednat nový výbor
Zastupitelstvo města na únorovém zasedání 3. 2. 2021 schválilo
zřízení Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav (dále jen
PZS). Výbor má sedm členů a jsou v něm poměrným způsobem
dle počtu mandátů v zastupitelstvu zastoupeny osoby, které byly
nominovány volebními stranami. Jeho zřízení iniciovala zastupitelka a členka Rady města Soběslavi Alena Krejčová.
„Myšlenka pracovní skupiny pro PZS vznikla ještě před pověřením rady města v jednání se zástupci petičního výboru. Poté,
co rada města navrhla přenést veškerá rozhodnutí o tak důležité
věci, jako je průmyslová zóna, na půdu zastupitelstva, bylo mi
jasné, že bude nutné vytvořit skupinu odborníků, kteří budou připravovat potřebné výstupy právě k jednání a rozhodování zastupitelů. Jsem přesvědčena, že vznik výboru pro PZS je správná
cesta. Bylo nutné z hlediska legislativy, aby členem výboru byl
alespoň jeden zastupitel. Věřím, že ostatní zvolení členové jsou
odborníci v daném tématu, budou k plnění svého úkolu přistupovat konstruktivně a zodpovědně za případné podpory právníků či
dalších konzultantů. Smyslem a cílem výboru je naplnit usnesení
zastupitelstva ZM 12/090/2020 ze dne 16. 12. 2020, které definuje zadání pro nově zvolený výbor pro PZ Soběslav,“ sdělila
A. Krejčová k důvodům zřízení výboru.

Vážení spoluobčané,
firma Exprin Property s.r.o. prezentovala na jednání Zastupitelstva města Soběslavi dne 3. 2. 2021 upravený záměr výstavby
v průmyslové zóně u dálnice D3 (prezentace je uvedena na
webových stránkách města Soběslav - Úřad/Dokumenty/Výbor pro rozvoj PZS). Dotazy, podněty a připomínky k tomuto tématu je možno zasílat na MěÚ Soběslav, odbor výstavby
a regionálního rozvoje, do 15. 3. 2021 k rukám arch. D. Buzu

Dle zákona o obcích musí být předsedou výboru zastupitel města,
funkci předsedy tak přijal do výboru nominovaný zastupitel Jaroslav Himpan (zastupitel za ANO 2011 a výkonný ředitel s. r. o. se
sídlem v Želči). Dalšími členy výboru jsou Mgr. Alena Krejčová
(zastupitelka za ODS a NK a ředitelka MŠ DUHA v Soběslavi),
Ing. Petr Hejný (stavební inženýr), Ing. Jan Podlaha (stavební
inženýr a projektant), Ing. Lukáš Slabý (pracovník IT), Tomáš
Šena (projektant), Ing. Pavel Plát (manažer, analýza kreditních
rizik v bankovnictví). Šest členů pochází ze Soběslavi, jeden
z její městské části Chlebov.
Hlavním úkolem výboru je sledovat zájmy města v dopravě, zaměstnanosti, podnikání, životního prostředí a dalších důležitých
oblastech při rozvoji průmyslové zóny, jednat s vlastníky pozemků a shromažďovat podklady pro jednání zastupitelstva města.
Je tak pověřen jednáním se zástupci spol. Exprin Property s.r.o.
(která zastupuje investora záměru PZS Jiřího Tomeše).
První jednání výboru proběhlo 17. 2. 2021. Výbor bude průběžně
informovat o své činnosti prostřednictvím měsíčníku, více informací se dočtete v Soběslavské hlásce č. 4 a zápisech z jednání,
které budou uveřejňovány na webových stránkách města.
-minnebo elektronicky kterémukoliv členu Výboru pro rozvoj
Průmyslové zóny Soběslav.
Děkujeme všem, kteří projeví zájem o problematiku rozvoje
Průmyslové zóny Soběslav. Vaše dotazy, podněty a připomínky
výbor souhrnně předá zástupcům firmy Exprin Property s.r.o.
k vypořádání a přípravě odpovědí.
Členové Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav
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NÁZORY
Rozpočet bez veřejné kontroly
V době nouzového stavu, probíhající pandemie, neschváleného
státního rozpočtu a době, kdy nad financováním krajů a měst visela sekera 130 miliard Kč z nedořešených daní, si zastupitelé
nasadili růžové brýle a přijali optimistický a navíc schodkový
rozpočet. Odborníci varovali, že žádný současný odhad nedokáže předvídat vývoj výnosu daní! Rozpočet proto bylo třeba
sestavit jako krizový a netvářit se, že se nic neděje. Město dle
svého rozpočtu hodlá utratit 164 mil. Kč a očekává od státu
z rozpočtového určení daní 92 mil. Kč. Odborníci ze Sdružení
samospráv odhadovali srovnatelný příjem jen na 77 mil. Kč.
Senátní kompenzace na úkor státního dluhu zvedla odhad na
86 mil. Kč. To je se započtením schodku stále jen 90 procent optimistického očekávání. Opatření na boj s pandemií budou dlouho
ovlivňovat náš život a povedou k celkové ekonomické devastaci,
tedy i k možnému dalšímu snížení příjmů města včetně dotací.

Rozpočet je ovšem jen pouhý plán a s růžovými brýlemi lze
schválit cokoliv. Stát nakonec neudělal nic jiného. Proto by
odpovědné vedení mělo dbát alespoň na vnitřní i vnější úspory. Nemělo by docházet k předražení, nepotřebným vícepracím,
plýtvání či k jiným únikům. Jsem přesvědčen, že minimálně desetiprocentní úspory lze najít skoro všude, zejména u velkých
akcí. Přiznejme si, že současné soběslavské kontrolní mechanismy nejsou dostatečné. Jde o veřejné peníze, tak by jedna úroveň
kontroly měla být i veřejná. Mnozí možná vědí, kde úspory hledat. Pravidelné zveřejňování kompletního účetnictví a zavedení transparentních účtů jsem již několikrát prosazoval. Marně.
Zájem dobrovolně zveřejňovat peněžní toky chybí. O účetní data
však může podle zákona 106 požádat kdokoliv. Tím budou automaticky zpřístupněna všem. Je lhostejné, zda někdo bude tato
data studovat. Zveřejnění funguje i jako sebekontrola. Co kdyby
někdo plýtvání odhalil. S dobrovolným zveřejňováním úplných
ekonomických dat by mělo vedení města začít hned, ne-li dříve.
Petr Král

Reakce na článek Ing. Petra Krále – Rozpočet bez veřejné
kontroly
Při pohledu na každodenní realitu a hospodaření státu nemůže
mít nikdo, kdo sestavuje rozpočet města, rozhodně růžové brýle.
Hra s čísly, kterou ve svém článku předvedl Ing. Petr Král a při
které se zaštiťuje různými odborníky, je zavádějící. Při sestavování rozpočtu, na kterém se podílí dlouhodobě několik pracovníků městského úřadu a do kterého vstupuje množství nejrůznějších položek, vychází především z predikce ministerstva financí,
schváleného rozpočtového výhledu, z hospodaření města v předchozích letech a připravených investic.
Rozpočet rozhodně není jen pouhý plán, jak tvrdí Ing. Král, ale

je základním dokumentem pro hospodaření města, městského
úřadu a městem zřízených organizací. Rozpočet města je pravidelně v průběhu roku korigován minimálně čtyřmi rozpočtovými
změnami, které schvaluje zastupitelstvo města po předchozím
projednání finančním výborem. Veškeré změny rozpočtu, stejně
jako uzavírané smlouvy, jsou řádně zveřejňovány.
Chtěl bych všechny občany města ujistit, že rozpočet města na
rok 2021 je sestaven zodpovědně a bude samozřejmě upraven
v návaznosti na nové daňové zákony přijaté parlamentem.
Město dlouhodobě hospodaří bez dluhů a pro krytí případného
výpadku příjmů má na svých účtech dostatečné rezervy.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit Vás s vývojem situace kolem Průmyslové
zóny Soběslav. Od posledního článku v Hlásce se toho událo
dost. Především se rada města rozhodla, že nebude dále zastupovat město při jednání s developerem a tuto svojí povinnost předala na zastupitelstvo. Mgr. Krejčová, jako členka rady města,
navrhla vytvoření “výboru pro rozvoj průmyslové zóny”, který
by měl být jednáním pověřen. Prakticky to znamená, že jednání
povede orgán, který nemá žádnou rozhodovací pravomoc, je to
pouze poradní orgán zastupitelstva. Dále to znamená, že se zastupitelé budou muset průmyslovou zónou zabývat z jiného pohledu a daleko častěji. Výbor navíc bude vytvořen podle výsledku
posledních voleb, tedy se z této problematiky stává věc politická
a nikoliv občanská.
Pozitivní informací je skutečnost, že jsme zadali u renomované
právní kanceláře rešerši právního postavení města v případném
sporu s developerem a tato rešerše, na rozdíl od tvrzení předsta-

vitelů města, dokazuje, že město má velice dobré vyhlídky v případném sporu s developerem. Předali jsme jí městu a doufáme,
že z ní bude město čerpat potřebné informace.
V prosinci jsme také zaregistrovali spolek Naše Soběslav z.s.,
který bude aktivně vstupovat do veřejného dění v Soběslavi.
Základním účelem činnosti spolku je ochrana přírody a krajiny,
ochrana životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, prosazování a ochrana profesních nebo veřejných zájmů, ochrana kulturních hodnot, podpora udržitelného rozvoje města Soběslavi.
Spolek je otevřený pro další zájemce o členství a kauze průmyslové zóny bude věnovat velkou pozornost.
Jako poslední se chci zmínit o našem jednání s hejtmanem
Jihočeského kraje, kam jsme byli jako petiční výbor pozváni.
Diskuze se týkala především řešení bezpečné komunikace mezi
Soběslaví a Chlebovem. O závěrech Vás budeme informovat.
Z pověření Petičního výboru, Zdeněk Rux

Reakce na článek Zdeňka Ruxe k Průmyslové zóně Soběslav
Hlavním důvodem pro zřízení výboru zastupitelstva města pro
rozvoj průmyslové zóny je skutečnost, aby se celá záležitost odpolitizovala a dostala věcný a organizační charakter. Kdo a proč
celou záležitost zpolitizoval, je všem, kteří dlouhodobě situaci
sledují, zřejmé.
Rád bych se ohradil za radu města proti tvrzení Zdeňka Ruxe,
který z pověření petičního výboru mimo jiné uvedl, že rada města svoji povinnost „jednání s developerem“ převedla na zastupi-

telstvo. Jedinou povinnost, kterou rada města dostala za úkol od
zastupitelstva města bylo jednání s petičním výborem, které ani
po několika měsících vyjednávání nepřineslo řešení.
Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem města a k důležitým záležitostem si může zřídit příslušný výbor. Je zcela jistě důležité, aby
o tak zásadní věci, jako je rozvoj průmyslové zóny v Soběslavi,
rozhodoval volený orgán města.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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Firma Exprin Property s.r.o. představila upravený projekt
pro průmyslovou zónu u dálnice D3
Vážení spoluobčané,

dám jenom za kosmetické a nepodstatné.

vaše názory.

rád bych se s vámi podělil o dojmy z únorového jednání zastupitelstva města, kde
hlavním bodem byla prezentace firmy
Exprin Property s.r.o., která představila
záměr výstavby v průmyslové zóně.

Přesto je potřeba komunikovat s uvedenou
firmou i nadále. Jsme rádi, že byl zvolen
výbor zastupitelstva pro rozvoj průmyslové zóny a ten by měl aktivně jednat
s investorem o jeho záměru výstavby.

Hned na úvod si dovolím konstatovat, že
ujišťování uvedené firmy, jak bude spolupracovat s městem a zapracuje do svého
projektu připomínky občanů, naplněno
nebylo. Slyšeli jsme pouze několikrát
a zdůrazněně, že investor chce generovat
zisk a stávající podmínky výstavby mu
dovolí stavět téměř bez omezení. Z jeho
pohledu zásadní změny projektu poklá-

Ani my nechceme stát stranou. V rámci
petičního výboru a spolku Naše Soběslav,
jsme se rozhodli vést vysvětlovací kampaň k záměru výstavby. Myslíme si, že
je v projektu spoustu nejasností, co, kdy,
kde a jak se má stavět, jaké to bude mít
důsledky, popřípadě co to městu přinese
a čím městu bude škodit, a také jak se to
dotkne života nás občanů. Zajímají nás

Myslíme si, že v této fázi, kdy je odprezentován záměr výstavby, je čas zaujmout
jasné stanovisko. Dnes by již nikdo neměl
říkat, že o tom nic neví, dnes je totiž čas
přijít s připomínkami. Vždyť my, občané
Soběslavi, se budeme po mnoho desetiletí
dívat na to, co se tu postavilo a budeme
s tím muset žít. Je potřeba si uvědomit, že
je to nevratné! Pokusme se tedy o změnu
teď. Společně se nám to podaří.
Z pověření Petičního výboru a za spolek
Naše Soběslav,
Zdeněk Rux

Příspěvky v rubrice Názory nevyjadřují názory redakce

Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku
Na základě usnesení Zastupitelstva města Soběslavi č. 13/091/2021 ze dne 3. 2.
2021 vyhlašuje město Soběslav výběrové
řízení formou obálkové metody s otevíráním obálek před veřejností, jehož předmětem je prodej bytu (se všemi součástmi
a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu
a pozemku) ve vlastnictví města Soběslavi, nacházející se na pozemku p. č. 1010/2
v k. ú. Soběslav, v prvním nadzemním
podlaží domu č. p. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav II, o velikosti 2+1 a výměře
55,54 m2.
Podmínky prodeje:
• prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním obálek před veřejností,
• účastníkem výběrového řízení může
být pouze fyzická osoba nebo manželé;
každý účastník může podat pouze jednu
nabídku,
• minimální kupní cena činí 700.000 Kč,
• podmínkou účasti ve výběrovém řízení
je složení vratné peněžní jistoty při podání nabídky ve výši 50.000 Kč na účet
města č. 6015-701490399/0800,
• vítězem výběrového řízení bude uchazeč, který nabídne nejvyšší kupní cenu;
v případě rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas podání,
• celá kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy.
Náležitosti nabídky:
• písemná nabídka musí být zájemcem
doručena (osobně nebo prostřednictvím
pošty) v uzavřené obálce nejpozději do

17. 3. 2021 do 14:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Soběslavi, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
I, označena heslem „Výběrové řízení
– byt Na Ohradě č. p. 373 – NEOTVÍRAT“,
• jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinně může být uvedeno telefonní a e-mailové spojení, údaj
o adrese pro doručování, pokud je
odlišný od adresy trvalého bydliště,
• nabízená výše kupní ceny, která musí
být uvedena číselně i slovně v Kč.
Nabídka s menší než minimální kupní
cenou nebude do výběrového řízení zahrnuta,
• potvrzení o zaplacení vratné peněžní
jistoty ve výši 50.000 Kč.
Prohlídka prodávaného majetku
se uskuteční na místě samém, a to:

• ve středu 3. 3. 2021 v době
od 15,30 do 16 hodin
• ve středu 10. 3. 2021 v době
od 15,30 do 16 hodin
Otevírání obálek před veřejností:
17. 3. 2021 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, náměstí Republiky
59, Soběslav I – II. patro.
Bližší informace k výběrovému řízení budou poskytnuty na adrese:
Městský úřad Soběslav
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav I
v 1. patře u Jany Křemenové: (tel.
381 508 113, e-mail: kremenova@musobeslav.cz) nebo Pavlíny Chalupské (tel.
381 508 114, e-mail: chalupska@musobeslav.cz).
Jana Křemenová, vedoucí OOSM

Zdroj: mapy.cz

březen 2020
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Přehled přijatých dotací v roce 2020
Poskytovatel
dotace

Jihočeský kraj

Ministerstvo
kultury

Ministerstvo
vnitra, GŘ HZS

Ministerstvo
pro místní
rozvoj - IROP

Ministerstvo
pro místní
rozvoj - NP
Státní fond
dopravní
infrastruktury

Ministerstvo
pro místní
rozvoj - IROP

Název dotačního programu

Název projektu

Výše dotace
(v Kč)

Celkové
výdaje
(v Kč)

591 500,-

1 379 154,89

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Jihočeského kraje

Stavební úpravy společenského
centra v Chlebově

Investiční dotace pro jednotky SDH
obcí Jihočeského kraje

Město Soběslav - Pořízení nového
dopravního automobilu

300 000,-

KULTURNÍ DĚDICTVÍ - Obnova
drobné sakrální architektury

Obnova kapličky v Chlebově

40 000,-

233 590,50

Obnova kostela sv. Marka Soběslav

796 000,-

2 011 289,18

Restaurování kamenné sochy
sv. Jana Nepomuckého

108 000,-

108 000,-

Restaurování sochy sv. Floriána
Soběslav

106 000,-

124 200,-

Program regenerace městských
památkových rezervací a
městských památkových zón

912 340,-

Pořízení nového dopravního
automobilu

Město Soběslav - Pořízení nového
dopravního automobilu

450 000,00

912 340,-

IROP - 78. výzva - ENERGETICKÉ
ÚSPORY V BYTOVÝCH Domech

Zateplení domů č.p. 101 – 104,
Soběslav

933 072,25

3 515 852,71

117d8220A Podpora obnovy
místních komunikací

Výměna povrchu ulic Lustigova,
Dr. Studničky a části Okružní
v Soběslavi

817 136,-

1 478 347,79

Opatření ke zvýšení bezpečnosti
nebo plynulosti dopravy nebo
opatření ke zpřístupňování dopravy
osobám s omezenou schopností
pohybu nebo orientace pro rok
2020

Předprostor škol v Soběslavi –
chodník při komunikaci III. třídy
na Třídě Dr. Edvarda Beneše

709 385,-

839 509,96

Komunitně vedený místní rozvoj
- ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH
FOREM DOPRAVY

SOBĚSLAV - CHODNÍKY TYRŠOVA
A K SEDLEČKU

2 819 993,40

3 453 748,68

březen 2020

10

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SOBĚSLAV ZA ROK 2020
SHRNUTÍ ČINNOSTI

Strážníci městské policie sloužili průběhu
pracovního týdne dle potřeby k zajištění
úkolů vyplývajících především nouzového
stavu, který byl v roce 2020 v jarních a následně podzimních a zimních měsících. Za
normálního stavu byla služba plánována od
7:00 do 24:00 hodin. Od pátečního odpoledne do neděle 22:00 hodin drží jeden ze strážníků pohotovost na služebním mobilním telefonu pro řešení vzniklých neodkladných
situací (pokud není vykonávána služba
hlídkou ve službě). Město je monitorováno
čtrnácti kamerami instalovanými na třinácti
kamerových bodech (11 PTZ, 3 pevné).

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI
• Ranní asistence u přechodu pro chodce
na křižovatce ulice Lužnická I/3 - E55
a nepravidelně na Školním náměstí, ve
dnech školního vyučování.
• Zajištění pravidelných čtvrtečních trhů –
kontrola veřejného pořádku a úhrady poplatků za užívání veřejného prostranství.
• Dohled nad zábory veřejného prostranství (lešení, stavební materiál) – kontrola
na místě, pořízení fotodokumentace,
kontrola následného úklidu veřejného
prostranství a úhrady poplatků za zábory.
• Kontrola úhrady poplatků za ostatní zábory (trvalá parkovací místa, reklamní tabule, prodejní stánky, vystavení zboží před
prodejnou, složení různého materiálu).
• Odchyt volně pobíhajících psů v katastru města, dohledání majitele psa, předání
psa majiteli či umístění v záchytném kotci
MP, péče o umístěného psa, případně odvoz do útulku v Táboře, výběr a kontrola
úhrady poplatků ze psů za daný rok.
• Kontroly dodržování dopravních předpisů, měření rychlosti vozidel radarem,
evidence a řešení zjištěných přestupků
a následné předávání přestupků ke správnímu řízení.
• Kontroly neznámých a problémových
osob (bezdomovci, osoby podezřelé
z užívání návykové látky, podezřelí nebo
podomní prodejci), instalování přenosného kamerového systému v místech, kde
je potřeba monitorovat nežádoucí činnost
na veřejném prostranství.
• Pochůzková činnost po městě s důrazem
na jeho problémové lokality, okrajové
části a místa, kde se zdržuje mládež (chatové oblasti, opuštěné nebo neudržované
nemovitosti, sídliště, parky, dětská hřiště,
plovárna, hřbitov, prostory u marketů,
Promenáda, u garáží, u kina, vlakové
a autobusové nádraží, veřejné záchodky,
noční podniky).

• Kontroly dodržování vyhlášek města (zákazu volného pohybu psů ve městě, zákazu pití alkoholických nápojů v místech,
pro která platí zákaz požívání, znečištění
veřejného prostranství, poškozování veřejně prospěšných zařízení, neoprávněné
ukládání odpadu).
• Spolupráce s mateřskými, základními a odbornými školami: Besedy
v rámci prevence sociálně patologických
jevů v rámci opatření v nouzovém stavu
neproběhly.
• Spolupráce s odbory městského úřadu: Předávání podkladů pro vymáhání neuhrazených poplatků ze psů a na
místě nezaplacených pokut, pořizování
fotodokumentace poškozeného majetku,
doručování písemností, odchyt zvířat,
asistence při jednáních s problémovými
občany, asistence při odvozu osob do
sociálních zařízení, při odstraňování odstavených motorových vozidel z veřejných komunikací, podněty pro výměnu
dopravních značek, dopravních značení
a umísťování směrových tabulí, vydávání
roušek na MÚ, asistence na odboru dopravy v průběhu omezení úředních hodin
a zvýšeného počtu lidí v prostorách MÚ,
zpracování měsíčních zpráv o činnosti
městské policie, které jsou pravidelně
předkládány starostovi města.
• Spolupráce s Policií ČR: Kontroly dodržování zákazu nalévání alkoholu mladistvým a nezletilým, kontroly dodržování
vládních nařízení v době nouzového stavu, kontroly a předvádění osob, pátrání
po osobách a vozidlech, účast jako nezávislá osoba při ohledání místa trestného
činu, domovní prohlídce nebo otevření
bytu, řízení dopravy při dopravních nehodách, měření rychlosti jízdy v katastru
města, ukládání a poskytování záznamů
z městského kamerového dohlížecího
systému.
• Spolupráce s organizacemi města: Hlášení závad na veřejném prostranství (znečištění či poškození komunikací, veřejně
prospěšných zařízení, objektů, nefunkční
veřejná osvětlení a semafory, poškození
dopravního značení, založené skládky,
přeplněné kontejnery na tříděný odpad).
• Spolupráce s občany: Příjem a řešení
podnětů, připomínek a stížností, kontrola dodržování veřejného pořádku při
společenských akcích konaných na veřejném prostranství – Sraz historických
vozidel, cyklistické závody, Mikulášské
oslavy, Rozsvěcení vánočního stromu,
adventní trhy. Přebírání a evidence nálezů
– následné předání nálezu majiteli či příslušnému odboru městského úřadu.

POZNATKY ZA ROK 2020:

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
V centru města jsou v provozu regulovaná
parkoviště na náměstí Republiky, u KDMS
v ulici Jirsíkova, naproti základní škole na
třídě Dr. E. Beneše, za poliklinikou v ulici
Petra Voka, u prodejny elektra v ulici
Palackého, za poštou v ulici Petra Bezruče
a u prodejny pečiva v ulici Nerudova.
Dodržování podmínek časového stání, které
je na těchto parkovištích omezeno na 30,
60, nebo 120 minut, kontrolují strážníci
především v době od 8:00 do 15:00 hodin
a regulace přináší očekávané výsledky.
Parkovací místa v centru města, která
jsou k dispozici bez regulace, jsou
z 80 % obsazena dlouhodobě stojícími
vozidly. Tento problém by bylo vhodné
v budoucnosti řešit například instalováním
2 kusů parkovacích automatů (přetrvávající
problém již od roku 2019). Dalším místem
k řešení je ulice Horní Příkopy, kde parkující
vozidla nedodržují minimální průjezdnost
na obousměrné komunikaci a dochází tak
k ucpávání komunikace, především v době
před započetím vyučování Základní školy
Komenského. Vhodné by bylo vyznačit
místa, kde vyúsťují chodníky od kulturního
domu. Tato místa by zároveň sloužila při
vyhýbání vozidel jedoucích ulicí v opačných
směrech (již dlouhodobější problém).
V komunikaci Kadlecova při oboustranném
parkování vozidel není dodržena minimální
průjezdnost, k čemuž dochází především
v době provozu kina (zmíněno ve zprávě
2019).
V ulici 28. října v roce 2020 přibylo hodně
parkujících vozidel po obou stranách
komunikace v úseku mezi křižovatkou s ulicí
Riegrova a křižovatkou s ulicí Nerudova.
Po této komunikaci vede trasa autobusů od
autobusového nádraží k centru města.
Na sídlišti Na Ohradě se v roce 2020 začal
projevovat nedostatek parkovacích míst
pro motorová vozidla. Často si stěžovali
především pracovníci firmy Rumpold
(svoz odpadu), že není v určitých úsecích
dostatečná průjezdnost pro svozový vůz.
Každodenní kontroly strážníků jen těžko
udržují únosný stav.

RADAR

V dubnu roku 2020 byl odbornou firmou
proveden upgrade (15 let) starého zařízení na měření rychlosti vozidel za cenu
do 200 tisíc korun. Cena nového zařízení
by se pohybovala okolo 450 tisíc korun.
V následujícím roce doporučuji doplnit
zařízení o nový samostatně stojící otočný
stativ a clonu na objektiv. Jednalo by se
pouze o drobné výdaje.

VRAKY VOZIDEL

(odstavená motorová vozidla bez platné TP)

březen 2020
V roce 2020 vešla v platnost novela zákona
o silničním provozu, která částečně řeší
odstranění vozidel, která nesplňují podmínky
pro provoz na pozemních komunikacích
(např. propadlá technická prohlídka více jak
šest měsíců). Ke konci roku 2020 evidovala
MP pět takovýchto vozidel.

VEŘEJNÝ POŘÁDEK
A TRESTNÉ ČINY

V roce 2020, došlo ke snížení počtu trestné
činnosti především v dobách nouzového
stavu a omezeného pohybu osob na
veřejném prostranství. Docházelo především
k majetkové přestupkové činnosti a trestné
činnosti – vloupání a krádeže. Na případech
v katastru města úzce spolupracovala MP
s OO PČR Soběslav.

ALKOHOL a jiné NL (mladiství)

V roce 2020 bylo pokračováno v kontrolách
na podávání a konzumaci alkoholu
v restauracích a parcích jak přes den, tak
v noční době. Problematika užívání alkoholu
byla rovněž ovlivněna opatřeními proti
šíření Covid-19. O získaných poznatcích
k JNL informuje MP místní oddělení Policie
ČR. Na území Soběslavi je problematika
návykových látek především v užívání
marihuany a pervitinu.

OSOBY BEZ DOMOVA

V roce 2020 byl problém s osobami bez
domova řešen strážníky MP v několika desítkách případů, konkrétně se jedná o dva
bratry, kteří se celé dny zdržovali ve městě,
především v místech se zvýšeným pohybem
lidí - markety, náměstí, u MÚ. Jejich vzhled,
zápach a neudržovaná základní hygiena
pobuřovaly občany města. Rovněž se stalo
každodenním rituálem obsazení a zablokování veřejných toalet na náměstí Republiky,
od jejich zpřístupnění v 7:00 hodin, až do
doby, než strážníci „bezdomovce“ vykázali.
V rámci přestupkového práva se jejich asociální a nemorální chování jen velmi těžko
zařadí jako protiprávní.

STATISTIKA

Počet projednávaných přestupků v roce
2020 byl zásadně rozdílný od předchozích
let. Opatření proti šíření Covid-19 razantně
snížila pohyb na veřejném prostranství, a to
jak pěších, tak motorových vozidel, čímž
zákonitě ubylo přestupkových jednání. Dalším důvodem snížení řešených přestupků
v blokovém řízení je to, že byla většina zjištěných přestupků vyřešena domluvou. Doba
v průběhu roku, kdy byl v nouzovém stavu
omezen pohyb lidí nebo provoz prodejen
a restaurací, koresponduje s přibližně 40%
snížením řešených přestupkových jednání a
příjmu z pokut strážníků. (viz tabulka č.1 a 2)

VZDĚLÁVÁNÍ

V listopadu roku 2020 měla proběhnout
atestace vrch. str. Drse, která byla z důvodu
omezení v nouzovém stavu odložena na
dosud neznámý termín v roce 2021.
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tabulka č.1 a 2
Projednané přestupky

Řešeno na místě

územní samospráva - OZV
veřejný pořádek
občanské soužití
majetek
doprava
rychlost
ostatní (sil. hosp.)
alkohol, návykové látky
Celkem 148 100 Kč

9
38
3
7
569
62
37
2
727

útok na strážníky
výjezdy pro PČR
předvedené osoby
odchycená zvířata

0
18
2
24

technický prostředek
k zabránění odjezdu vozidla

§ 17a

2

Oznámeno ke správnímu řízení
a správcům zařízení
a komunikací
5
4
0
1
33
2
15
2
62
použity donucovací prostředky 0

do útulku 2
§ 18a 1, donucovací prostředky
– na žádost PČR

Jediné vzdělávání a zkoušku prodělal uchazeč o místo strážníka MP p. Zdeněk Chalaš,
který nastoupil k MP od 1. 7. 2020 jako
čekatel a od 6. 10. 2020 je strážníkem.

la z důvodů nevyřešeného napájení kamer
a omezení v nouzovém stavu.
Servis MKDS ze strany Fa KASYJA probíhal bez problémů.

MĚSTSKÝ KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM

INFORMAČNÍ A EVIDENČNÍ
SYSTÉM

V roce 2020 byl provoz dispečinku MP
zajištěn v pracovní dny. Ke konci roku 2020
bylo v provozu 14 kamer (11 otočných
a 3 pevné) na 13 kamerových bodech.
V průběhu roku 2020 byla provedena výměna kamer K8 (nádraží), došlo k poškození při bouřce a na kameru byla uplatněna
pojistka města.
Pro potřebu Policie ČR, k šetření trestné
činnosti odhalení jejích pachatelů nebo zajištění důkazů, bylo v roce 2020 vydáno
10 záznamů MKDS.
V současnosti je MKDS funkční a dobře
ovladatelný. Na konci roku 2020 byla
řešena oprava na systému. Porucha, která se
ještě v současnosti řeší, způsobuje skokové
přehrání záznamu K3 (E 55), K5 (stadion).
Kamerový systém slouží ve městě od roku
2006.
Od roku 2019 je v plánu instalace kamery
na křižovatce u marketů Lidl, Tesco, Kik,
Penny, která se v roce 2020 nerealizova-

MOBILNÍ KAMERY (MKS)
ostatní - dopravní
nehody, návykové
látky
znečištění
trestná činnost
občanské soužití
sprejerství
veřejný pořádek

počet
instalací

výsledky

3

3

2
0
1
1
2

2
0
1
0
2

V roce 2020 byl používán evidenční software Mimis, který umožňuje přehledné
evidenční záznamy s připojením na registry
obyvatel, motorových vozidel, osob a vozidel v pátrání, a který byl vytvořen a optimalizován pro potřeby městských policií.
Městská policie využívá možnost dálkového
přístupu z mobilního zařízení, což umožňuje
přístup do registrů, založení události a odeslání fotografií přímo z terénu.

POHOTOVOST

V rámci pohotovosti o víkendech bylo
v roce 2020 realizováno 17 výjezdů.

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A
PŘIPOMÍNKY K ZÁVADÁM

Ke správnímu řízení bylo v roce 2020
předáno 62 přestupků. Příslušným orgánům
(správcům) bylo předáno 64 připomínek.

ODCHYT VOLNĚ
POBÍHAJÍCÍCH ZVÍŘAT

V roce 2020 byl řešen volný pohyb celkem
24 psů. Jeden pes byl umístěn do útulku
v Táboře, ostatní odchycení psi byli předáni
majitelům, kteří se o ně přihlásili, nebo byli
kontaktováni na základě místní znalosti
strážníků. V roce 2020 nebyla přijata na MP
žádná nalezená koťata z důvodu nemožnosti
jejich umístění v útulku nebo náhradní péči.
Dlouhodobě není vyřešena otázka umístění
nalezených koček.
MP v roce 2020 zajišťovala eutanasii
a likvidaci dvou zraněných koček.
Miroslav Drs, vrchní strážník MP Soběslav

březen 2020
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení
na strážnici/strážníka městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou,
b) minimální věk 18 let,
c) trestní bezúhonnost,
d) dobrý zdravotní stav,
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady,
g) řidičský průkaz sk. „B“,
g) časová flexibilita,
h) zbrojní průkaz skupiny D
výhodou
Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu:
dle dohody.
Bližší informace je možné získat
u tajemníka MěÚ Soběslav Ing. Radka
Brylla, tel. č. 381 508 121 nebo u
vrchního strážníka městské policie
města Soběslavi p. Miroslava Drse,
tel. č. 381 508 150.

Výcvik sebeobrany v tréninkových prostorách
městské policie

Náplň práce a výcviku městské policie částečně
vystihuje fotoreportáž na této straně

Dopravní kontrola včetně kontroly přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek
u řidiče motorového vozidla

Ranní dozor u přechodů pro chodce v době
pohybu školáků

Dispečink městské policie včetně dozoru kamerového
systému umístěného ve městě

Trénink střelby na střelnici v Žíšově

Kontrola chatových oblastí v katastru města
Soběslavi

Záchytné kotce pro
odchycená zvířata
autor foto: archiv
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Co potřebujete vědět při návštěvě Městského úřadu Soběslav
Úřední hodiny na MěÚ Soběslav (budovy
č.p. 59 a 55) jsou nyní bez omezení:
Po 7:00 - 11:00 h 11:30 - 17:00 h
St

7:00 - 11:00 h 11:30 - 17:00 h

Pá 7:00 - 11:00 h (pouze odbor
dopravy a vnitřních věcí)
Během návštěvy úřadu žádáme veřejnost
o dodržování následujících hygienických
a organizačních pravidel:
• Po vstupu na úřad použijte dezinfekci

• Vždy noste ochranu dýchacích cest
(rouška, respirátor)
• Dodržujte rozestupy 2 m
Dále žádáme veřejnost, aby upřednostnila
elektronickou komunikaci (e-mail, telefon) před osobní návštěvou úřadu.
V případě potřeby je možné si domluvit
schůzku s konkrétními pracovníky.
Pokladna je otevřená v pracovní době
úřadu. Podatelna je otevřená v pracovní
době úřadu.

Před osobní návštěvou redakce Soběslavské hlásky doporučujeme zavolat a domluvit si schůzku s redaktorkou předem.
Pro podání příspěvků do Soběslavské
hlásky (včetně inzerce a vzpomínek) doporučujeme využít elektronickou komunikaci (e-mail, telefon). Úhradu inzerce lze
uskutečnit formou bezhotovostní platby
na bankovní účet. Pro více informací kontaktujte redakci na hlaska@musobeslav.cz
nebo tel. 725 508 397.
Děkujeme za pochopení.

-pim-

Rozmístění kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad v roce 2021
Město Soběslav společně se Správou města Soběslavi, s.r.o. organizuje prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů svoz
biologicky rozložitelného odpadu (tráva,
listí, ovoce, zbytky rostlin, větve).
Kontejnery budou od března do konce
listopadu 2021 přistavovány v Soběslavi vždy v pondělí od 15 hodin do 19
hodin, v Nedvědicích a Chlebově vždy
v pátek dle níže uvedeného harmonogramu:
• 1. stanoviště U Jatek, Zátkova ul.:
1.3., 29.3., 3.5., 31.5., 28.6., 2.8.,
30.8., 4.10., 1.11.
• 2. stanoviště Chovatelé, Autobuso-

vé nádraží: 8.3., 12.4., 10.5., 7.6.,
12.7., 9.8., 6.9., 11.10., 8.11.
• 3. stanoviště Wilsonova ul., U Nového rybníka: 15.3., 19.4., 17.5., 14.6.,
19.7., 16.8., 13.9., 18.10., 15.11.
• 4. stanoviště Nedvědice: 5.3, 19.3.,
2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6.,
25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9.,
17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11.
• 5. stanoviště Chlebov: 12.3, 26.3.,
9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7.,
16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9.,
8.10., 22.10., 5.11., 19.11.
Do kontejnerů je možno bezplatně odložit
listí, trávu, spadané ovoce, zbytky rostlin

a další zahradní odpad. V jarním období
bude přistaven i kontejner na větve.
Do kontejnerů nelze odkládat kuchyňský
ani živočišný odpad stejně jako směsný
komunální odpad. Větve je možno odložit
pouze do kontejneru určeného na větve.
S případnými dotazy se můžete obrátit na
pracovníka SMS, s.r.o. – Václav Novotný,
tel. 381 477 212, 775 736 788,
e-mail: novotny@smsob.cz
nebo na pracovníka MěÚ Soběslav,
odbor ŽP – Ing. J. Mošnička
tel. 381 508 158, 776 280 186,
e-mail: mosnicka@musobeslav.cz
J. Mošnička

Do konce března je třeba uhradit poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa
Blíží se termín, do kdy je třeba uhradit
místní poplatky. Stejně jako každý rok
se nám i nyní blíží povinnost, abychom
uhradili poplatky za svoz odpadu a rovněž i za své čtyřnohé miláčky. Do konce
měsíce března 2021 musí být oba poplatky zaplaceny.
Poplatek za odpady se oproti loňskému roku nemění a činí 600 Kč na osobu
a rok. Podrobněji to vysvětluje Obecně
závazná vyhláška č. 4/2019, která je volně
k dispozici na webových stránkách města.
Vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, který má zároveň trvalý pobyt v Soběslavi,
uhradí poplatek ve výši 600 Kč z titulu
trvalého pobytu a polovinu sazby z titulu
vlastnictví objektu, tedy 300 Kč, celkem
tedy 900 Kč. Občané mající trvalý pobyt
v jiném městě a vlastnící chatu či chalupu na území Soběslavi platí plnou částku,
tedy 600 Kč.
Od poplatku se osvobozují děti do
jednoho roku věku a dále také každé

čtvrté a další dítě do věku 18 let u rodin
s větším počtem dětí.
Možnost, jak tento poplatek uhradit:
Bankovním převodem na základě variabilního symbolu, který je udělen každému poplatníkovi, přičemž poplatek za každého člena domácnosti musí být uhrazen
samostatnou platbou. Variabilní symbol
je stejný jako v letech předešlých, případně je možné se o něj opět přihlásit u pracovnice městského úřadu paní Ing. Lenky
Kačurové (telefon - 381 508 126, e-mailová adresa - kacurova@musobeslav.cz).
Platba je možná také hotově či platební
kartou na pokladnách Městského úřadu
Soběslav (budovy č.p. 59/I a 55/I).
Výši místního poplatku ze psů určuje Závazná vyhláška č. 5/2019:
• v rodinných domcích a obytných chatách 300 Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího psa činí poplatek 450 Kč
• ve všech nájemních a bytových domech (s více než dvěma byty) 800 Kč

za jednoho psa, u druhého a dalšího
psa činí 1.200 Kč
• na samotách U Jačků, Na Pískách,
Na Švadlačkách, Na Veselském kopci, U Čejnova, K Čerazi, U Vodičků,
U Svákova, Na Cihelně, Mokerské
Strouhy, Na Pilátě, Za Letištěm,
Na Propadlišti, Pod Hřbitovem,
Čejnov, Zátiší, a v místních částech
Chlebov a Nedvědice poplatek činí
100 Kč za jednoho psa, u druhého
a dalšího psa 150 Kč.
Za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let, je poplatek 200 Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele je
300 Kč.
Možnost, jak tento poplatek uhradit:
Hotově či platební kartou na pokladnách
Městského úřadu Soběslav (budovy č.p.
59/I a 55/I).
Klára Borčová,
odbor životního prostředí MěÚ Soběslav
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Z ulice do azylového bytu
Těsně před koncem loňského roku se v
Soběslavi podařilo pomoci dvěma mužům
žijícím dlouhodobě v nedůstojných podmínkách na ulici. O jejich složité situaci se mluvilo i na loňském zářijovém a prosincovém
zastupitelstvu. Vedení města využilo nabídky
Ágnes Němečkové na zajištění odborné sociální pomoci pro oba muže. Díky vzájemné
spolupráci města, Ágnes Němečkové, organizace Mezi proudy o.p.s. a některých obyvatel
Soběslavi byla oběma mužům opětovně poskytnuta možnost, aby se mohli pomalu začít
vracet do běžného života.
Oba muži byli ubytováni v prostorách města
a od prvního dne jim je poskytována soustavná a intenzivní odborná podpora od Ágnes
Němečkové i lidská pomoc dalších obyvatel
Soběslavi. Díky dobré spolupráci všech zúčastněných mohli oba pánové strávit Vánoce
v klidu a v teple.
Na lednovém jednání zástupců městského
úřadu, zástupce organizace Mezi proudy
o.p.s. a Ágnes Němečkové se podařilo domluvit konkrétní formu spolupráce a pomoci. Město poskytne mužům bydlení v azylovém bytě, dlouhodobou sociální práci zajistí
Ágnes Němečková a celý projekt zaštítí organizace Mezi proudy o.p.s. Ta se specializuje na pomoc lidem bez domova a v Českých
Budějovicích se mimo jiné podílí na realizaci
projektu “Housing First” (Bydlení především). Ve své činnosti se zaměřuje především

na to, aby si lidé, kteří žili dlouhou dobu na
ulici a mají nejrůznější problémy, dokázali
najít a udržet důstojné bydlení.
Rada města proto na svém jednání 19. ledna
schválila poskytnutí finanční částky 20.000 Kč
organizaci Mezi proudy o.p.s., která pokryje náklady na zajištění této služby do konce
června letošního roku.
Oba muži žili bez domova několik let. Dobře míněnou snahu o pomoc nabízenou z různých stran včetně města do této doby odmítali nebo si s ní sami neuměli poradit. Život bez
domova se od toho běžného velice liší, a tak
jako se museli naučit na ulici přežít, budou se
teď muset znovu naučit, jak se postarat o domácnost, jak jednat na úřadech apod. Právě
proto je soustavná a intenzivní sociální práce
v takových případech nezbytná. I výsledky
podobných projektů v jiných městech v České republice ukazují, že bez dostatečné podpory odborníků a okolí se může člověk bez
domova vrátit zpět do společnosti jen těžko.
Úspěšnost celého projektu bude průběžně
sledovaná a vyhodnocovaná. V polovině
roku dojde k většímu zhodnocení spolupráce
a v případě, že bude mít spolupráce pozitivní
výstupy, dojde k jejímu prodloužení.
Ágnes Němečková
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

VZPOMÍNÁME

Dne 28. 3. 2021 to
bude rok, co nás
navždy opustila
naše drahá
maminka, paní
Růžena Drtinová.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

Dne 7. 3. 2021 by se pan
František Bělský
z Řípce dožil 89 let.
S láskou vzpomíná
dcera Marie s manželem,
vnoučata Václav, Marie,
Zdeňka a Lukáš
s rodinami a pravnoučata
Kateřina, Klára,
Jakub a Anna.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•
•
•

Matyáš Zeman
Dominik Drtina
Zuzana Tomšová
Zita Židová
Ondřej Frank
Elíša Dračka
Elizabeth Sophie Cox

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Milada Maříková
Miloš Forejt
Ján Podlaha
Marie Davídková
Vilém Blatoň
Lubomír Máca
Eva Ertlová
František Božek
Blažena Vacková
Jiří Hanzal
František Kalivoda
Vladimír Šimeček
Václav Procházka

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 15. 3. 2021 uplyne
již 5 let, kdy nás
navždy opustil
Josef Korba.
Stále vzpomínají
maminka, manželka,
dcera s rodinou a sestry.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD Soběslav - březen
Konání veškerých akcí závisí na aktuální epidemiologické situaci a platných
nařízeních vlády ČR.

Informace nejen pro předplatitele, Předplatné „JARO 2021“
Vážení diváci,
vzhledem k aktuální situaci neustále rušíme, posunujeme, plánujeme a řešíme.
A protože reálně asi nic nevyřešíme, přemýšlím, jak pro vás co nejvíce zjednodušit současné dění kolem předplatného.
Jakmile bude situace pro divadelní představení alespoň trochu příznivá, odehrajeme pro
vás nejbližší naplánované divadlo! Pokud to nevyjde v březnu s Perfect Days, začneme dubnovým Šťastným vyvoleným, případně až květnovým představením Dokonalá
svatba.
S původními neodehranými jarními „kusy“ pak budeme pokračovat na podzim.
Náhradní termíny těchto divadelních představení, po dohodě s agenturami a divadly, pro
vás naplánujeme s dostatečným předstihem.
Předplatitelé, kteří si již doplatili nebo zaplatili jarní předplatné a mají tím pádem automaticky zajištěná místa na „Jaro 2021“ si mohou vyzvednout v kanceláři KD nejnovější
aktuální předplatenku „Jaro 2021“ bez jakéhokoliv dalšího doplatku.
Předplatitelé, kteří nestihli jarní předplatné doplatit a vyzvednout, ale mají svá původní
místa rezervovaná, doplatí 300 Kč za předplatenku (doplatí tedy jedno divadelní představení za osobu). Pokud jste si zapomněli svoje místa zamluvit, volejte nebo pište, nic
není ztraceno…
A teď už nám všem zbývá jen sledovat, kdy začneme…
Těšíme se opět na shledání při divadelních představeních v Kulturním domě města
Soběslavi.
Informace: Jaroslava Palasová
Tel.: 724 378 898, e-mail: jarka.palasova@seznam.cz

#KINASPOLU
Kino Soběslav se nově zapojuje do
projektu #kinaspolu, díky kterému
můžete sledovat filmy on-line a podpořit tak své oblíbené kino.
Cena vstupenky na jeden film je 100
Kč. Vstupenky si můžete zakoupit on-line prostřednictvím webových stránek www.kinosobeslav.cz po zvolení
konkrétního filmu v programu a kliknutí na nákupní košík. Platba za vstupenky probíhá on-line.
Po zakoupení budou vstupenky doručeny na e-mail, na který bude dále
doručen kód, který je možné použít
jednorázově, na jeden konkrétní film
a pouze na jednom zařízení.
Filmy je možné pustit na počítači,
notebooku, tabletu nebo mobilu.
Stream začíná přesně v daném čase.
Vstup do virtuálního kinosálu na
www.kinaspolu.cz je možný nejdříve
15 minut před začátkem promítání.
Přejeme Vám příjemnou zábavu při
sledování filmů z domova!
-min-
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MŠ DUHA
Zima nám letos
opravdu
přála,
děti si užily dosyta
všechny zimní radovánky od stavění sněhuláků, přes
andělíčky ve sněhu, koulování nebo klouzání na lopatách z kopce. Jsme také moc
rádi, že nám i v současné situaci zůstalo
bruslení. Vzhledem k tomu, že projektu
Děti do bruslí se účastní vždy v jeden termín jen jedna třída, mohl být za dodržení
všech opatření zachován. Bruslení mají
ve svém třídním vzdělávacím programu hned čtyři třídy. Na podzim bruslili
předškoláci ze zelené a fialové třídy, od
ledna chodí předškoláci ze žluté třídy
a také mladší děti z červené třídy. Projekt
Děti do bruslí nabízí dětem aktivitu rozvíjející nové pohybové dovednosti, hrubou motoriku, ale také další schopnosti.
Děti bruslení moc baví a my jsme rádi, že
i v současné situaci jsme v projektu mohli zůstat zapojeni.

ně naplánovaný na druhou polovinu měsíce dubna. Rádi bychom, kdyby se mohl
uskutečnit v prezenční podobě. Konkrétní
informace o termínu a podobě Dnu otevřených dveří a termínu zápisu s předsti-

hem zveřejníme na webových stránkách
naší školy www.msduhasobeslav.cz,
Facebooku a v dalším vydání Hlásky.
kolektiv MŠ DUHA

Blíží se jaro a v jarních měsících vždy před
zápisem zveme k nahlédnutí do naší školky. Den otevřených dveří máme předběž-

MŠ NERUDOVA
Jak
probíhal
provoz naší mateřské školy od
minulé uzávěrky
Hlásky? Ani naší
mateřské škole
se nákaza Covidem -19 nevyhnula. Na základě vyhlášky
č.14/2005 Sb. a po projednání se zřizovatelem byl provoz mateřské školy v době
od 1. 2. do 12. 2. 2021 omezen. Mateřská
škola se v této době ocitla v personální
nouzi v souvislosti s vysokou nemocností
nebo péčí o děti (OČR). Velké díky patří
rodičům, kteří využili možnosti a své děti
si nechali doma. Rodiče jsme informovali
prostřednictvím e-mailů, telefonicky a na
webových stránkách školy. I když personální zajištění v naší MŠ nebylo optimální, znovu jsme otevřeli 15. 2. 2021 všechny třídy v obvyklém provozu.
Naše školička začíná znovu ožívat veselými dětmi, které opět s radostí zpívají, kreslí a malují. Vrátili se jim kamarádi a paní
učitelky a uklízečky. Všichni jsme rádi, že
jsme zvládli těžkou situaci a vrátili se zpět
do naší mateřské školy.
Jak jsou děti šikovné, se můžeme pře-

svědčit ve spojovací chodbě, která ožila
výtvarnými dílky našich nejmenších na
téma „ROK SE SKŘÍTKEM SOBĚSLAVÁČKEM“. Zde jsou vystaveny výtvarné
práce dětí ze všech tříd od začátku školního roku. Jsou rozděleny tematicky podle
ročních období. Za chviličku přivoláme
s dětmi jaro a léto, na které se všichni moc

těší a určitě zase děti „vykouzlí“ nové obrázky jako z pohádky.
Děti se těší na karneval, o kterém budeme informovat v příštím vydání Hlásky.
Projekt „Děti do bruslí“ nadále pokračuje.
Chceme být školkou veselých a zdravých
dětí!!!
kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ E. BENEŠE
Informace k zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Zápis
dětí
do
1. ročníku ZŠ tř.
Dr. E. Beneše bude
probíhat od 1. do
30. dubna pravděpodobně pouze na
dálku, tj. elektronicky přes aplikaci
„ZÁPISY-ONLINE“.
Bohužel se neuskuteční ani návštěvy
předškoláků u nás ve škole a Den otevřených dveří.
Naši školu můžete navštívit alespoň
prostřednictvím obrazové prezentace,
kterou spolu s dalšími informacemi
o škole i o zápisu do 1. ročníku najdete na webových stránkách školy
www.zs-ebeso.cz.
Vlastimil Říha,
ředitel ZŠ

ZŠ KOMENSKÉHO
Základní škola Soběslav, Komenského 20 srdečně zve budoucí školáčky,
jejich rodiče a přátele školy na

VIRTUÁLNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v měsíci březnu 2021
Pojďte si prohlédnout naši školu
a podívat se, v jakém prostředí se
budou vzdělávat vaše děti.
V letošním roce, v období stále
přetrvávající distanční výuky, nelze realizovat den otevřených dveří jako v jiných letech. Připravili
jsme proto pro vás virtuální prohlídku naší školy.
Doufáme, že jsme nezapomněli
na nic, co by vás mohlo zajímat.
Stačí jen kliknout na odkaz na našich stránkách www.zssobeslav.cz
a můžete vstoupit.
Jan Holas, ředitel ZŠ
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I MY
I MY se snažíme sžít se „zvláštní“ dobou
Ráda bych upřímně poděkovala všem,
kteří stále pomáhají s námi. Sledují nás
na sociálních sítích, posílají finanční dary
či dobrovolničí. Jsme vděční za všechny
„parťáky “, kteří pomáhají v rodinách dětí
s handicapem s námi. Moc si toho vážíme.
Zvláště v této, poněkud zvláštní, době.
I MY děláme, co nám současné okolnosti
dovolí. Do rodin malých dětí s handicapem nadále jezdíme každý den. Kromě
roušek a hygienických opatření se z naší
strany nic výrazného nezměnilo, pomáháme tedy jako dříve. Čtyři odborné

poradkyně pracují s rodiči a dětmi tak,
aby co nejvíce zmírnily dopad handicapu
a sociálních dopadů na život dítěte i celé
rodiny. Snažíme se jim pomoci zvládnout
náročnou situaci a podporovat děti v jejich vývoji.

Co se změnilo, jsou témata v rodinách
a jejich větší stres a obavy, což je pochopitelné. Snažíme se proto dopřát jim více
podpory psychologa i podpory z naší strany, být k dispozici na telefonu, flexibilně
dojet, když je potřeba. Momentálně pomáháme v 68 rodinách z Jihočeského kraje,
z toho osm jich je přímo v Soběslavi. To
vše zvládáme i díky vaší podpoře. I MY
vám za ni ještě jednou děkujeme.
Klára Csirková
ředitelka I MY, o.p.s.

RC SOBÍK
V kalendáři se nám
opět blíží jaro a my
stále věříme, že s jarními dny bude i atmosféra kolem nás příjemnější. Nejenom
z tohoto důvodu stále plánujeme a organizujeme. Proto bychom Vás rádi seznámili
se všemi novinkami, které jsme si pro Vás
na jaře připravili.
Před příchodem jara pro Vás opět připravujeme jarní burzu se zaměřením na
dětské oblečení, sportovní vybavení, ale
i na věci těhotenské a novorozenecké.
Zkrátka vše, co budoucí maminky a děti
potřebují. Burza je v plánu na sobotu
6. března od 9 do 12 hodin, pokud nám to
epidemiologické opatření dovolí, bude se
konat v KDMS. Místo na prodej je možné
zarezervovat na tel. 725 884 824 nebo na
našem e-mailu: rodicovskecentrumsobik
@seznam.cz.
Pomalu v herničce rozjíždíme i pravidelný program, opět se snažíme vyjít vstříc
jak maminkám, tak i opatřením, která jsou
situací kolem nás dána. Proto jsme poprvé rozjeli on-line těhotenský kurz. Pokud
se opatření nebudou rozvolňovat, budeme vysílat i on-line cvičení pro maminky
s dětmi.
Největší novinkou z herničky je zakoupení
nových stolů a židlí. Bylo to z důvodu, že
stoly a židle již nebyly pro děti bezpečné.
Díky novému nábytku jsme mohli ještě
rozšířit program v rámci volné herny. Děti
i rodičové mají nově možnost relaxovat
v herničce nově i při tvoření. Vždy bude
k dispozici několik výrobků, které si můžete u nás za symbolickou úhradu materi-

álu vyrobit. Produkty vybíráme tak, aby si
zde mohly vybrat děti od nejmenších, tak
i ti zručnější. Jestli se nám podařilo dovybavit herničku vkusně, můžete posoudit
sami dle přiložené fotografie.
Dále připravujeme konání letních příměstských táborů. I letos budeme za podpory
MAS Lužnice v rámci Operačního programu Zaměstnanost. reg. číslo projektu: CZ.O3.2.65/0.0/0.0/16_047/0011616
realizovat 4 turnusy. O tábory byl velký
zájem, takže všechny termíny byly hned
obsazené. Moc si Vašeho zájmu vážíme

a uděláme maximum proto, aby si Vaše děti
s námi prázdniny opravdu užily a něco se
i přiučily. Témata jsme letos zvolili podle
zájmů dětí. „Chci být umělcem“, „Chci
být lékařem“, „Chci být sportovcem“
a „Chci být kuchařem“. Děti si všechna
povolání vyzkouší na vlastní kůži, tak se
určitě mají na co těšit.
Jaro je období plné rozkvětu a naděje, proto bychom Vám na závěr popřáli hezké
jarní dny, strávené po boku svých nejbližších s nadějí, že už bude líp.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková
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Seriál na pokračování

O životě Františka Habeše
2. část: Na cestách

ostrov Madeiru, kde si několik dní odpočinuli. Potom pluli k ostrovu Sv. Bernarda
a po dalších čtyřech dnech plavby vjeli do
přístavu Bahyja v Brazílii.

F. Habeš vyplul 4. října 1899 z přístavu
Janov a po 21 dnech se dostal lodí do přístavu v Rio de Janeru. Odtud pokračoval
vlakem do San Paula, kde měl své dva bratry. Hlavní důvod jeho cesty byl navštívit
je. To byla jeho první cesta lodí přes moře
do Brazílie. Po svém návratu do Soběslavi pokračoval v práci v Sokole, jehož byl
aktivním členem, ve sboru dobrovolných
hasičů a folklorním spolku baráčníků.
Druhá cesta Františka Habeše do Brazílie
začala 20. dubna 1911 cestováním vlakem
přes Německo do Brém, kde nastoupil na
loď, která po dvoudenní plavbě přistála
v obrovském přístavu v Avers. Po šestidenním odpočinku opět vyrazili na rozbouřené moře, kdy tři dny zmítaly jejich
lodí obrovské vlny. Téměř všichni cestující z toho byli nemocní, moře se uklidnilo
až čtvrtého dne, kdy připluli do přístavu
Vigo ve Španělsku. Po čtyřech dnech vypluli na další cestu mořem a opět zakotvili
až v přístavu v Oportu a za dalšího půldru-

Třetí cestu přes oceán podnikl František
Habeš v roce 1924, když doprovázel dceru své sestry Marie Pešinové Růženy do
Hamburku a dále lodí, kde si měla vzít
Ferdinanda Süssera. Ten žil v Argentině
v Jižní Americe a její strýc František se
rozhodl, že ji tam doprovodí. Nežli loď
přistála v Argentině, musel se Ferdinand
Süsser nalodit na tuto loď i s knězem. Ten
je oddal, než dojela loď do přístavu.

ilustrační foto: portrét SS Valetta, olej
na plátně, autor Edward Adams
hého dne přistáli v Lisabonu v Portugalsku. Cesta pokračovala další čtyři dny na

Poslední čtvrtou cestu přes Atlantik na
kontinent Jižní Ameriky absolvoval
F. Habeš 27. 7. 1927 a to do Buenos Aires a dále do Cordoby, opět jako doprovod
sestry Marie Süsserové Růženy. Cestovali parníkem Baden z přístavu v Hamburku a po nějakém čase se vrátili zpět do
Soběslavi.
Jaroslav Pražma
(pokračování v dalším čísle)

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

Obvodní oddělení Policie ČR v Soběslavi ve spolupráci s táborskými kriminalisty objasnilo pachatele vloupání z období
od soboty 2. ledna do následující neděle 3. ledna, kdy pachatel násilím vnikl do vnitřních prostor restaurace Paluba
v Soběslavi. Přestože dle prvotního šetření nic neodcizil,
způsobil na zařízení objektu souhrnnou škodu ve výši odhadem 25 000 korun.

•

Na místním oddělení bylo 7. ledna přijato oznámení o neplacení výživného, kdy bylo zjištěno, že také matky si neplní
závazky vůči svým dětem. Ačkoli si byla žena této zákonem stanovené vyživovací povinnosti vědoma, tuto neplnila
a vůči nezletilému dítěti je otci dlužna částku 78 500 korun.

•

Soběslavskou policejní hlídkou byl 8. ledna při běžné kontrole zastaven řidič motorového vozidla, u kterého bylo zjištěno, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel
na dobu delší třiceti měsíců, tedy vykonával činnost, která
mu byla uvedeným rozhodnutím zakázána.

•

Dále pátráme po sprejerovi, který v nočních hodinách ze dne
14. na 15. ledna ničil majetek na soběslavském sídlišti Svákov a okolí. Nápisy červenou barvou poškodil fasády dvou
panelových domů, objekt prodejny podlahového designu
a mnoho dalších nemovitostí v Soběslavi. Způsobená škoda
je předmětem následného šetření. Svým jednáním naplnil
skutkovou podstatu trestného činu, a to přečinu poškození
cizí věci. V případě dopadení mu hrozí trest, mimo jiného,
odnětím svobody až na dobu jednoho roku. Opětovně apelujeme na každého, kdo by byl svědkem vandalského

ničení majetku sprejery, aby tuto skutečnost neprodleně oznámil policistům cestou linky 158 nebo přímo na
soběslavskou služebnu na telefonní číslo 974 238 740.
•

K zadržení podezřelého místními policisty došlo 18. ledna,
kdy dotyčný řídil v obci Soběslav osobní vozidlo, ačkoliv
mu byl soudem vysloven zákaz řízení všech motorových
vozidel. Podezřelý tedy vykonával činnost, která mu byla
rozhodnutím soudu zakázána, a tímto jednáním naplnil skutkovou podstatu výše uvedeného přečinu. Je dáno důvodné
podezření, že řidič nebyl schopen motorové vozidlo zcela
bezpečně ovládat a mohl tak ohrozit život nebo zdraví lidí,
potažmo způsobit značnou škodu na majetku.

•

Táborští kriminalisté, kteří se specializují na potírání drogové trestné činnosti, obvinili v závěru měsíce dalšího dealera
drog. Prokázali mu, že v loňském roce na různých místech
okresu Tábor, zejména pak na Soběslavsku, prodával, zdarma poskytoval či jinak zprostředkovával dalším osobám marihuanu, a to za účelem toxikomanského zneužívání. Kriminalisté ho obvinili ze spáchání trestného činu, a to přečinu
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Čeká jej soud. Trestní zákoník
za takovéto jednání stanoví trest odnětí svobody na dobu až
pěti let.
Za OO PČR Soběslav,
za využití zpravodajství por. Mgr. Miroslava Doubka,
pprap. Jana Štecová
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KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE

OKÉNKO
POEZIE

Vzhledem k současné situaci předpokládáme další přesouvání
nasmlouvaných kulturních pořadů, a proto sledujte naše webové stránky
www.kd-veseli.cz, kde se dozvíte informace o aktuálních změnách.
• 1. února – 31. března
VÝSTAVA ZA OKNY II.
Pokračování Výstavy za okny - fotografie z akcí z let 2000 až 2020. Přijďte
si připomenout koncerty, výstavy, divadla, zasedání i schůze a třeba na některých fotografiích poznáte sami sebe či své blízké. Směr prohlídky je proti
směru hodinových ručiček.
• 18. února – 25. března
od 14 do 17 hodin
VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZEŠIROKA
Pohledy na Veselí a jeho okolí v netradičním formátu zachycené hledáčkem
fotoaparátu Václava Jelínka. Výstavní místnost KD, pokud to epidemiologická opatření dovolí, bude otevřeno v úterý a ve čtvrtek, nebo i v jinou dobu
po telefonické dohodě na tel. č. 603 495 985. Vstupné dobrovolné.
•

Pátek 5. března 		
19 h
Přesunuto na 29. října 2021!
(Vstupenky s původním datem zůstávají v platnosti)
NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY – Techtle Mechtle revue
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky míří do Veselí
nad Lužnicí v novém pořadu Nemocnice na pokraji zkázy. Velký sál KD,
vstupné v předprodeji: 320 Kč, na místě: 340 Kč.
• Středa 24. března 		
19 h
JAN SPÁLENÝ A ASPM
Koncert legendárního zpěváka a pianisty s kapelou a muzikou na pomezí
jazzu a blues. Velký sál KD, vstupné: 290 Kč.
• Úterý 30. března 		
19 h
NA KUS ŘEČI S ONDŘEJEM VETCHÝM
Do křesla pro hosta usedne oblíbený český herec Ondřej Vetchý. Velký sál
KD, vstupné: 260 Kč.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
www.kd-veseli.cz
Soutěžte s KD Veselí nad Lužnicí o vstupenky na kulturní akce

CITÁTY O KULTUŘE A UMĚNÍ
PROBÍHÁ OD 1. DO 31. BŘEZNA

Víte, kdo je autorem následujících citátů? „Umění smývá z duše prach každodennosti.“ „Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.“
„Umění jest proto, by šlechtilo člověka.“
Tyto a mnohé další citáty budeme postupně vylepovat na naši výlepovou plochu
u autobusové zastávky a uveřejnovat na našich webových stránkách. Celý březen, vždy v pondělí a ve čtvrtek vylepíme pět citátů, tedy deset citátů za týden
a čtyřicet do měsíce. Vaším úkolem bude uhodnout vždy alespoň u tří z nich, kdo
je jejich autorem. Odpovědi z pondělního i čtvrtečního výlepu zašlete vždy do
neděle v daném týdnu na e-mail: film@kd-veseli.cz spolu s kontaktem na Vás.
Začátkem měsíce dubna vylosujeme tři z Vás, kteří obdrží dárkové poukazy na
výběr vstupenek na kulturní akce v hodnotách 1000 Kč a 500 Kč. Výlepová plocha
u autobusové zastávky kulturní dům (směr Tábor), přístupné bez omezení.

ZO ČSCH SOBĚSLAV

BURZA A TRHY

se v souvislosti
s šířením nemoci covid-19
v březnu neuskuteční.

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
•

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

INZERCE

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Přijímáme objednávky
na vykrmená kuřata a krůty.
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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Získejte informace z města do e-mailu
Nabízíme Vám možnost být informováni o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě také prostřednictvím Vašeho
e-mailu. Informace Vám můžeme posílat na e-mail 1x týdně vždy v pondělí spolu s vybranými aktualitami z města.
Jestliže máte o tuto službu zájem, zaregistrujte Váš e-mail přes webové stránky města Soběslavi: www.musobeslav.cz/obcan
v odrážce Informace e-mailem. Přihlášení Vám umožní dostávat informace o aktuálních příspěvcích v rubrice Kalendář akcí,
Aktuality a Informace. Děkujeme za spolupráci a věříme, že Vám naše příspěvky pomohou v orientaci dění ve městě.

Milí spoluobčané,
rády bychom Vás informovaly o nově otevřené prodejně
zdravotnických potřeb, která se nachází v ulici Dolní nábřeží
42 v Soběslavi (nedaleko polikliniky Soběslav, směrem
od náměstí v ulici u potoka).
Nabízíme:
• Materiál pro vlhké hojení ran,
obvazový materiál
• Kompletní potřeby pro diabetiky
• Diabetická a zdravotní obuv
• Kompenzační pomůcky (návleky,
držátka, podávky)
• Roušky, dezinfekce, domácí testy
na bakteriální a močovou infekci,
tlakoměry, teploměry
• Kompresivní punčochy a podkolenky, ponožky nejen
pro diabetiky
• Doplňky stravy a vitamíny, péče o pokožku, péče
o nohy nejen diabetiků
• Inkontinenční či stomické pomůcky
• Ortopedické pomůcky, berle, hole, ortézy, vozíky,
chodítka, polohovací postele
• Pomůcky pro dentální hygienu
Tel: 732 665 174
e-mail: zdravotnickepotreby@diapodicare.cz
Otevírací doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
7:30 – 11:30

12:00 – 16:00
12:00 – 17:00
12:00 – 16:00
12:00 – 16:00
12:00 – 15:00

Budeme se na Vás těšit, s pozdravem tým
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KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Prodej, doprava,
čerpání betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

Řádková inzerce
Prodej
•
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz
Prodám zahradu u řeky v Soběslavi, vhodná pro
zahrádkáře, rybáře. Bližší info aceeon@seznam.cz
Koupě

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862
Koupím použité silniční panely. Tel. 602 443 482
Koupím 3 včelstva + úly. Tel. 724 743 159
Koupím použité dřevěné sloupy na elektriku.
Tel. 724 743 15
Koupím garáž v Soběslavi, tel. 776 468 750
Koupím garáž v Soběslavi, tel. 725 302 843
Koupím zemědělskou půdu, platba ihned,
nadstandarní cena. Tel. 724 743 159
Koupím domek, chalupu i před opravou.
T. 603 442 474
Koupím chatu nebo zahradu. Tel. 603 215 215
(p. Lintner)
Ostatní

•

Pronajmu byt 2+1 v Soběslavi a koupím garáž
v Soběslavi, tel. 776 468 750

•

Zadám opravu střechy z živičných pásů
- plocha 1 000 m2. Tel. 602 443 482

•

Pronajmu byt 2+1 v Soběslavi, tel. 776 468 750

•

Pracovní nabídka dlouhodobé brigády pro 2 osoby
ve výkrmu drůbeže v Čerazi při nastýlání balíkové
slámy. Práce je vhodná jako přivýdělek, možné
přizpůsobit volnému času brigádníků. Výdělek až
22.000 Kč za turnus (za 40 dnů), pracuje se každý
druhý den cca 3 - 4 hodiny. Zahájení práce v měs.
březen / duben 2021. Informace: Tel. 602 443 482

AKTUÁLNÍ INFORMACE V MOBILNÍ APLIKACI

Zdarma ke stažení na Google Play a App Store

březen 2020

23

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

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

www.geodeziejih.cz

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

GEODETICKÉ PRÁCE

VESCE 44, Soběslav

info@geodeziejih.cz

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

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

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell - typu
Araukana a Dark Shell - typu
Maranska. Stáří 16- 20 týdnů,
cena 185 - 229 Kč/ ks.
Prodej: Soběslav - u vlak. nádraží
25. 3. 2021 - 17.50 hod.
30. 3. 2021 - 9.55 hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info : Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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Termín uzávěrky inzerce - 10. 3., pište na hlaska@musobeslav.cz
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