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Dočtete se v tomto čísle:

Všem čtenářům přejeme hodně štěstí, zdraví,
úspěchů a splněných přání v roce 2021!
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Poděkování lékařům
Po dlouhých 34 letech ukončil svou lékařskou praxi v Soběslavi
MUDr. Josef Kolář a po 33 letech v Soběslavi skončila praktická lékařka
pro dospělé MUDr. Zdeňka Vítková. Oba odešli na zasloužený odpočinek.
Děkujeme jim za dlouholeté poskytování lékařské pomoci občanům
našeho města a přejeme jim hodně zdraví a štěstí v nadcházejících letech.
Jana Háková, OSZ MěÚ Soběslav

Poděkování Správě města Soběslavi
Děkujeme Správě města Soběslavi za provedení prací spojených s opravou
plotu na našem pozemku.
Ladislav Škuta

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

blíží se konec roku a rád bych připomněl důležité události, které se v něm staly.
Rok 2020 byl významně ovlivněn epidemií koronaviru, který značně ovlivnil naše životy, dění
ve městě i financování akcí.
Jsem velmi rád, že se nám důležité investiční
akce i přesto podařilo realizovat. Jedná se především o úpravu předprostoru u ZŠ E. Beneše
a gymnázia a o výstavbu nové bruslařské dráhy
u plovárny, která určitě podstatně vylepší prostředí pro volnočasové aktivity v našem městě.
Dále bych zmínil nový povrch parkoviště u polikliniky a výměnu povrchů v centru města, realizovanou Správou a údržbou silnic. Za zmínku
stojí také nová dětská hřiště a stánek na náměstí, který významně přispěl k oživení centra
města.
Významným oceněním naší práce bylo obdržení prestižního titulu Historické město Jihočeského kraje roku 2019 a umístění mezi třemi
oceněnými historickými městy v České republice.
Velmi důležitým tématem byla Průmyslová
zóna Soběslav, kdy vlastník pozemků a budoucí
investor předložil záměr, se kterým se město
a množství občanů neztotožnilo. V současné
době probíhá jeho přepracování a věřím, že
jeho finální podoba a budoucí rozvoj průmyslové zóny budou ku prospěchu našeho města.
V příštím roce budeme realizovat přístavbu
Mateřské školy Nerudova, kterou město koupilo od soukromého vlastníka. Dále se budeme
věnovat sportovním a dětským hřištím a úpravě parku u domu dětí a mládeže. Také probíhá
příprava na realizaci dopravního přestupního
terminálu v Soběslavi včetně opravy výpravní
budovy s termínem dokončení v roce 2022.
Chci touto cestou poděkovat těm, kteří se podíleli na společenském, kulturním a sportovním životě v našem městě a zvláště všem, kteří
nezištně poskytovali pomoc potřebným v době
koronavirové epidemie.
Vážení spoluobčané,
do nového roku 2021 přeji Vám, Vašim rodinám i Vašim blízkým pevné zdraví, mnoho štěstí, pracovní a osobní úspěchy a i přes současnou složitou situaci radost ze života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

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.
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 1. prosince 2020.
Usnesení č. 23/315/2020
Rada města projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022
-2024 zpracovaný pracovnicí finančního
odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 23/316/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. ZM
4/2020 dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií
Krejčí.
Usnesení č. 23/317/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají více a méněpráce na akci „Předprostor škol v Soběslavi“. Cena díla se mění
z 10.868.601 Kč na 11.448.786 + DPH.
Usnesení č. 23/318/2020
Rada města bere na vědomí informaci
Mgr. Petra Lintnera o jednání se zástupci
petičního výboru, které se uskutečnilo
20. 11. 2020, ve věci Průmyslové zóny
Soběslav.
Usnesení č. 23/319/2020
Rada města schvaluje změnu rozpočtu
Senior-domu Soběslav na rok 2020 dle návrhu předloženého ředitelkou organizace
Ing. Zinou Petráskovou.

Usnesení č. 23/320/2020
Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí s vyřazením podlahového

mycího stroje, inv. č. DHM 1, datum pořízení 1. 7. 2002, pořizovací cena 100.350
Kč, z majetku organizace. Mycí stroj
bude bezúplatně převeden do majetku ZŠ
Komenského.
Usnesení č. 23/321/2020
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 28.500 Kč Diakonii
ČCE – středisko Rolnička ze schváleného
rozpočtu města na rok 2020 na úhradu
části nákladů spojených s pořádáním adventních a vánočních akcí v Soběslavi.
Usnesení č. 23/322/2020
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města v roce 2020 ve výši 55.800 Kč
pro ZŠ Komenského a 66.482 Kč pro ZŠ
E. Beneše v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň.
Usnesení č. 23/323/2020
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Správou města Soběslavi, s. r. o.,
Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2020 ve výši
200.000 Kč na úhradu ztráty provozu letního koupaliště v roce 2020.
Usnesení č. 23/324/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 26 ke smlouvě o zabezpečení likvidace
komunálních odpadů ve městě Soběslav
ze dne 18. 12. 1995 uzavřené mezi městem
Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena
za likvidaci komunálních odpadů v roce
2021 na částku 3.940.032 Kč + DPH.
Usnesení č. 23/325/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 44 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru ve městě Soběslav ze
dne 26. 6. 1996 uzavřené mezi městem
Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru v Soběslavi
a městských částech Chlebov a Nedvědice v roce 2021 za cenu 1.053.862 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 23/326/2020
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnika-

telské a ostatní subjekty
(mimo občanů) na rok
2021 následujícím způsobem:
• týdenní svoz popelové nádoby
110 l
2.700 Kč,
• sezonní svoz popelové nádoby
110 l
1.190 Kč,
• týdenní svoz popelové nádoby
240 l
5.400 Kč,
• týdenní svoz kontejneru
1100 l
17.990 Kč,
• sezonní svoz kontejneru
1100 l
8.990 Kč.
Ceny jsou stejné jako v roce 2020 a jsou
uvedeny včetně DPH.
Usnesení č. 23/327/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 1998
uzavřené
mezi
městem
Soběslav
a Komerční bankou, a. s., Praha, kterým
se prodlužuje doba nájmu nebytového
prostoru v domě čp. 101/I na náměstí Republiky v Soběslavi na dobu určitou od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.
Usnesení č. 23/328/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Veselí: o. Dráchov, o. Elitex - rek. VN, propoj“ na pozemcích p. č. 2982/1 a 2982/4
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města.
Usnesení č. 23/329/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Čevak, a. s., České Budějovice, na opravu
vodovodních přípojek v ulici Petra Voka
a Protifašistických bojovníků v Soběslavi
za cenu 398.500 Kč + DPH.
Usnesení č. 23/330/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, na odstranění
betonové podezdívky a úpravy oplocení
u gymnázia v Soběslavi za cenu 138.114
Kč + DPH.
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Ohlédnutí za rokem 2020
Rok 2020 byl z pohledu mnoha obyvatel především z důvodu celosvětové pandemie koronaviru netradiční. Letos
se toho hodně událo, některé významné události si proto připomeneme v krátkém ohlédnutí za uplynulým rokem.
Rok 2020 ve znamení pandemie
První vlna covidu-19 v České republice trvala přibližně od března
do května a druhá vypukla v září. V obou případech byl svolán
Krizový štáb města Soběslavi a aktivována stálá pracovní skupina,
která pracovala nepřetržitě. Zajišťovala pomoc každému ze správního obvodu ORP Soběslav, kdo se dostal do potíží v souvislosti
s nouzovým stavem. Společnost se z důvodu šíření viru a s ním
souvisejících nařízení vlády musela potýkat s různými omezeními, nouzový stav přinesl ale také pozitiva. Lidé se mohli více
věnovat rodině a činnostem, na které do té doby neměli čas. Častěji než dříve zamířili do přírody. Především v první vlně se projevila také velká solidarita mezi lidmi. Výuka ve školách se dočasně přesunula ze školních lavic do domácností a tam, kde to bylo
možné, probíhala on-line. Také zápisy prvňáčků loni probíhaly na
dálku, tedy bez osobní účasti dětí.
Stavělo se ve velkém,
otevřeny byly nově zrekonstruované prostory
Stavební práce pandemie nijak výrazně neomezila. Infocentrum
a redakce Soběslavské hlásky se na začátku roku přestěhovaly do
nově zrekonstruovaných prostor ve staré radnici na náměstí Republiky, kde v zasedacím sále proběhlo první zasedání zastupitelstva, které mohli obyvatelé poprvé sledovat v přímém přenosu
z pohodlí domova. V důstojných prostorách obřadní síně se konaly první svatby a byli přivítáni noví občánci města. V prostorách
radnice nově poskytovalo své služby rodinám s dětmi Rodičovské
centrum Sobík. Vybudována byla nová dětská hřiště na Sídlišti
Míru a v parku Na Vyhlídce, rozšířeno bylo hřiště v ul. Bezděkova. V létě byl vyměněn povrch parkoviště u Polikliniky Soběslav.
Od srpna se mohla veřejnost na náměstí připojit na veřejnou wifi.
V září byl otevřen stánek, který si spolu s kulturními akcemi, jež
byly u něj pořádány, získal rychle oblibu. Dále byl v Soběslavi
zrekonstruován kostel sv. Marka a zrestaurována socha sv. Floriana na kašně.
V Chlebově byla obnovena kaplička a na konci roku se uskutečnila rekonstrukce společenského centra. V Nedvědicích proběhly
přípravné práce na pozemcích, na kterých bude vybudováno dětské hřiště a víceúčelové hřiště se zázemím.

Soběslav také dostala novou výukovou bruslařskou a cyklistickou
dráhu mezi řekou Lužnicí a kempem TJ Spartak Soběslav, kterou
budou moci Soběslavští plně využít s příchodem jara roku 2021.
V druhé polovině roku 2020 probíhala revitalizace předprostoru
škol ZŠ E. Beneše a gymnázia a v listopadu byla opravena komunikace na náměstí Republiky a v ul. Petra Voka a Protifašistických
bojovníků. Dokončena byla také oprava komunikací, chodníků
a veřejného osvětlení v některých ulicích v Soběslavi.
V průběhu celého roku průběžně probíhají práce na výstavbě železničního koridoru v úseku Soběslav – Doubí, které provádí firmy Strabag Česko, Metrostav, a.s., Stavební skupina EUROVIA
CS a další. Lidé se tak mohli seznámit s výstavbou obdobných
zakázek naživo, včetně stavby železničního tunelu, který je vidět
z ul. Tyršova ve směru na Zvěrotice. V listopadu byla zprovozněna část spojovací silnice (v úseku mezi ul. Tyršova u nájezdu na
dálnici a ul. Petra Bezruče), která bude do budoucna propojovat
Zvěrotice s ul. Petra Voka a Soběslaví. Řada informací byla a stále
je k dispozici také na internetových stránkách sobeslav-doubi.cz,
kde naleznete také fotografie a videa zachycující pokrok výstavby
natočená z dronu.
Nové projekty vyvolaly diskuze
Veřejnosti byly představeny nové projekty, které nás v následujících letech
teprve čekají. Zatímco úprava parku
před kostelem sv. Víta zaznamenala převážně kladné ohlasy, plánovaný projekt
v průmyslové zóně vyvolal v Soběslavi
velké diskuze a vysloužil si nesouhlasnou petici s více jak 2 000 podpisy obyvatel města. O vývoji záměru budeme
informovat. Také k úpravě parku před
kostelem sv. Víta stavební odbor obdržel připomínky, a tak je možné, že
původní projekt dozná ještě některých
změn.
Vítání občánků v obřadní síni
v budově staré radnice na
náměstí Republiky
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nemohlo být oslaveno na Soběslavských slavnostech, připomněli
jsme jej ale v zářijovém čísle Soběslavské hlásky a během letních
prohlídek města s průvodcem. Městská knihovna v září r. 2020
oslavila výročí 10 let od přestěhování do prostor Rožmberského
hradu.
Kulturu a sport ovlivnil covid

Předprostor škol ZŠ E. Beneše a gymnázia po dokončení

Úspěchy, ocenění a výročí
V uplynulém roce Soběslav získala některá významná ocenění.
V soutěži o titul Historické město roku 2019 se umístila na druhém místě, první místo obsadil Štramberk. V září společně převzali architekt Jaromír Kročák a starosta města Jindřich Bláha
cenu Architekt obce za podporu architektury v Soběslavi. Infocentrum veřejnost podpořila v anketě „Oblíbené informační centrum roku 2020“, ve které se utkalo se 43 zúčastněnými infocentry v jižních Čechách a umístilo se na sedmém místě.
Neměli bychom vynechat, že Soběslav si loni připomněla výročí
630 let od udělení městských privilegií. Výročí, které bohužel

Pandemie covid-19 výrazně zasáhla kulturní, společenské a sportovní akce, které byly v období jarní vlny, ale i druhé, podzimní,
vlny zrušeny. V červenci se tradiční festivaly nekonaly, akce se ale
vrátily alespoň v omezeném rozsahu. Setkání s hudbou se muselo
omezit na méně koncertů, při kterých se v Soběslavi opět představili významní umělci, včetně Bennewitzova kvarteta nebo Ivana
Klánského s rodinou a operním pěvcem Danielem Klánským. Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav se také
nekonal. Dechovku si její milovníci přesto mohli poslechnout na
červencovém koncertu dvou kapel – Veselky a Babouků, který se
z důvodu nepříznivého počasí konal ve velkém sále kulturního
domu. Hudební akce se v létě konaly open-air také v kempu TJ
Spartak Soběslav. Tradiční Soběslavské slavnosti byly zrušeny.
Veřejnost se v září ale mohla zúčastnit přehlídky historických vozidel, kterou pořádal Veteran Car Club Soběslav. V rámci literárních večerů „Vino et Verbum“ pořádaných spolkem Soběslávka
do Soběslavi zavítaly některé zajímavé osobnosti, včetně reportéra a zahraničního zpravodaje Jakuba Szántó a novinářky Petry
Procházkové. Kino Soběslav bylo během vln pandemie uzavřeno. V první vlně však poskytlo možnost sledovat filmy z pohodlí
domova díky projektu s názvem #Vašekino. Zcela výjimečně díky
covidu-19 zavítaly v létě do českých kin filmy karlovarského filmového festivalu v rámci projektu s názvem „Tady Vary“. Milovníci
festivalových filmů tak nemuseli jezdit daleko, protože mohli tyto
filmy poprvé zhlédnout ve vlastním kině. Blatské muzeum v létě
po 12 letech vystavovalo obrazy místního malíře Josefa Záruby
a pozvalo na zajímavou výstavu věnovanou nábytku bývalého
podniku Jitona.
Co se ještě dělo?
Ojedinělá událost se odehrála na konci srpna letošního roku, kdy
navštívil Soběslav premiér ČR Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec. Přijeli se podívat na Nový rybník,
na jehož odbahnění poskytl stát dotaci v hodnotě 31 milionů Kč.
Změny v průběhu roku zaznamenal také zdejší zdravotnický
systém. Na chirurgické ambulanci na Poliklinice Soběslav po 34
letech ukončil lékařskou praxi MUDr. Josef Kolář a po 33 letech
skončila praktická lékařka působící v Soběslavi Zdeňka Vítková.
V souvislosti s měsíčníkem Soběslavská hláska byl v roce 2020
zveřejněn audit objednaný stranou Piráti pro Soběslav, ke kterému jsme se vyjádřili v únorovém čísle Hlásky a v zápise z jednání redakční rady č.1/2020. V březnovém čísle jsme avizovali,
že uskutečníme v souvislosti s měsíčníkem průzkum veřejného
mínění, který byl z důvodu nouzového stavu a dalších významných témat probíraných v Hlásce odložen. Na průzkum jsme ale
nezapomněli. Formou dotazníku bude uskutečněn v roce 2021,
jakmile to aktuální situace dovolí. Čtenáři však mohou své podněty a připomínky zasílat kdykoliv v průběhu roku na e-mail:
hlaska@musobeslav.cz.
			
-min-
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Změny v komisích zřizovaných městem
Rada města Soběslavi na své schůzi 18. listopadu 2020 zrušila dvě komise a jednu změnila.
Komise IT a Komise životního prostředí a odpadového hospodářství byly na základě rozhodnutí rady města v listopadu zrušeny.
Činnost Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
převzala Komise výstavby a dopravy, která změnila svůj název na Komisi výstavby a životního prostředí. Ta byla doplněna
o dva členy ze zrušené komise, počet členů se tak zvýšil na devět.

Komise IT se od listopadu roku 2018, kdy byla založena,
sešla pětkrát. Komise Životního prostředí a odpadového
hospodářství devětkrát. Jejich jednání jsou zaznamenána
v zápisech na webových stránkách města (Úřad/Dokumenty
/Zápisy z výborů a komisí).
-min-

NÁZORY ZASTUPITELŮ
Redakce požádala členy Rady města Soběslavi o více informací ke zrušení komisí. Důvody vedoucí ke zrušení nám ve svém
vyjádření vysvětlila Alena Krejčová. Názory dalších členů rady města a zastupitele na změny v komisích si můžete přečíst na str. 6 a 7.
Nejprve bych chtěla vyjádřit svůj postoj k
funkčnosti komisí obecně. Jejich zřízení
je pro mě důležité, jednoznačně preferuji
spolupráci komisí s radou města a jejich
iniciativu. Považuji komisi za poradní
orgán, který se vyjadřuje k projednávaným
tématům, přináší nové podněty a návrhy,
které jsou zacílené k jakémukoliv prospěchu města a občanů. Pokud se však komise stane konfrontačním orgánem, který
šíří neoprávněnou kritiku, navozuje neklid
a prosazuje pouze osobní zájmy bez ohledu na společné cíle, přestává být podporujícím orgánem.

Na základě předložených informací v radě
města některými členy IT komise a dle
skutečnosti posílení pracovníků IT městského úřadu, kteří s pravidelností vyjadřují odborné názory a příspěvky k řešeným
stavbám či dalším skutečnostem, jsem souhlasila se zrušením.
Ve sloučení komisí vidím smysl ten, že jakákoliv stavba vždy s sebou nese zásah do
životního prostředí a je tedy nutné řešit tyto
aktivity v součinnosti. Na druhou stranu si
dovedu představit, že si členové vzájemně
úkoly rozdělí a budou pracovat i odděleně.

Jestli je tato varianta správná se určitě ukáže a pokud toto řešení nebude optimální,
budu určitě pro obnovení.
Musím podotknout, že jsem vždy prosazovala zřízení komisí, které budou
poradním orgánem rady, budou garantem
nezávislých pohledů na řešené otázky
a nositelem návrhů a námětů v jejich
odbornostech. Znovu musím podtrhnout,
že názorová odlišnost může být zdravá, ale
jen v případě, kdy není útočná a přispívá
k řešení problému.
Mgr. Alena Krejčová, členka rady města

Reakce na zrušení odbojných komisí
Mnozí jistě víte, že se rada města rozhodla
zrušit dvě komise, konkrétně pro IT a komisi životního prostředí a odpadového hospodářství (ŽP). Oficiální důvody zrušení se
zajisté dozvíte jinde. Nemohl být ale důvodem odmítavý postoj k záměru výstavby
průmyslové zóny? Je jen náhoda, že mezi
odvolanými členy komisí jsou hned tři členové petičního výboru proti průmyslové
zóně či dva zastupitelé za opoziční Piráty
pro Soběslav?
Sám jsem byl členem IT komise. Začátek
byl plný nadějí, komisi poprvé svolal její
předseda a novopečený místostarosta Pavel Lintner. Představil nám své plány, ale
u nich bohužel zůstalo. Na svolávání komise neměl čas, a tak po necelém roce raději
rezignoval. Novým předsedou se stal radní
Michal Turek, personální změny v komisi
však pokračovaly a došlo k přeobsazení
dalších dvou členů.
IT komise se za dva roky sešla pětkrát. Nejpodstatnější výsledky komise jsou realiza-

pocit, že se s námi vlastně ani scházet nechce a jsme pro něj jen přítěží. Při revizi
webových stránek jsme u mnoha bodů slyšeli jen “to si nepřeje pan starosta”, “s tím
nesouhlasí pan tajemník” či “tady nejsme
v XY, tady jsme v Soběslavi”. Za celé dva
roky jsme od rady nedostali jedinou zpětnou vazbu naší činnosti. Tedy kromě informace o zrušení komise.
ce veřejné Wi-Fi na náměstí či revidovaný
obsah webových stránek města. Momentem, který vystihuje zoufalost fungování
městského IT, bylo únorové jednání. Začalo výpadkem internetu na úřadě kvůli větrnému počasí. Aby se komise vůbec mohla
uskutečnit, musel jsem poskytnout internetové připojení svého telefonu.
Už od samého začátku jsme pro radu města
nebyli rovnocenným partnerem, rada nestála o naše názory ani připomínky. Předseda komise nám neposkytoval relevantní
podklady pro jednání. Měl jsem z jednání

Komisi pro ŽP jsem považoval za jednu
z mála funkčních. Jejího zasedání jsem se
zúčastnil jako organizátor akce “Ukliďme Česko”. Jednání bylo naprosto profesionální a bylo vidět, že mají snahu řešit
problémy. Příští rok už budu muset ohledně úklidu navštívit komisi stavební, pod
kterou byly kompetence nově převedeny.
Pány stavebníky bude jistě zajímat, kde se
nám po městě válí odpadky, které budeme
uklízet.
Bc. Miloš Bučinský,
zastupitel za Piráty pro Soběslav
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Reakce na článek „Reakce na zrušení odbojných komisí“
K článku Bc. Miloše Bučinského „Reakce na zrušení odbojných
komisí“ uvádím, že zřizovat a rušit komise podle potřeby jako své
iniciativní a poradní orgány patří dle zákona o obcích mezi vyhrazené pravomoci rady města a pan Bučinský, zastupitel za Piráty
pro Soběslav, by měl tuto skutečnost respektovat. Pro pořádek
dodávám, že zákon o obcích žádné „odbojné“ komise nezná.
V oblasti rozvoje informačních technologií se rada města bude
více obracet na odborné pracovníky úřadu, na které se může,

samozřejmě, obracet i p. Bučinský se svými návrhy. Spojování
zrušení komise IT rady města se záměrem výstavby průmyslové
zóny je čistá spekulace. Naopak zástupci rady města se zástupci
petičního výboru v posledních týdnech poměrně intenzivně jednali (viz článek Zdeňka Ruxe v Hlásce z jednání petičního výboru
s radou města) tak, aby budoucí rozvoj průmyslové zóny v Soběslavi byl ku prospěchu našeho města.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Informace v článku zastupitele M. Bučinského považuji za zavádějící a rád bych se k nim vyjádřil. Na úvod musím konstatovat, že
jsem nikdy nebyl v žádné „odbojné komisi“. Byl jsem předsedou
Komise IT rady města, která určitě neměla nic společného se záměrem soukromého investora realizovat novou průmyslovou zónu
v Soběslavi.

Ke zmiňovanému únorovému jednání komise uvádím, že bylo použito připojení k internetu jen proto, aby se pan Bučinský zorientoval v připravených materiálech pana Černého. K jednání komise
nebyl nutně internet potřeba, materiálu bylo dostatek, pouze zřejmě nepřipravený pan Bučinský připojení vyžadoval.

Pan Bučinský pravděpodobně nepochopil význam komise rady
města. Smyslem této komise zřízené v listopadu 2018 byla podpora projektů IT na území města a v úřadu.
Je velmi těžká komunikace, když komise na jednání přijme k dané
záležitosti stanovisko a následně se v médiích objeví tendenčně
upravené vyjádření s jasným záměrem pošpinit odvedenou práci
někoho jiného, pouze snaha o sebezviditelnění bez prospěšnosti
pro město nebo pro občany.
V neposlední řadě mě zaráží, kde vzal pan Bučinský troufalost
mluvit za všechny členy komise.
Dále je pro mě nepochopitelné tvrzení, že komise IT něco realizovala!? Veřejnou WIFI free síť na náměstí navrhli a zrealizovali
pracovníci IT MěÚ. Na komisi byl záměr představen, diskutována
byla pouze řešení v jiných městech a závěrem bylo nežádat o dotaci na realizaci, která by ve výsledku znamenala prodražení celého
projektu.

Z posledních větších akcí městských IT pracovníků uvádím přípravu a realizaci IT technologií a konferenčního systému při rekonstrukci staré radnice na náměstí Republiky. Do příprav se odborně
zapojil pouze pan Vedral, který navrhl bezpečnostní systém. Během realizace jsem velmi důkladně členy Komise IT informoval
o průběhu. Členové Komise IT po jednání ZM pouze konstatovali,
že jednání proběhlo bez technických problémů. Dále za zmínku
stojí i webový portál občana s různými možnostmi hlášení občanů
a rezervací času úředníka (na ODVV je hojně využíván) či mobilní
aplikace MěÚ.
Z připravovaných velkých projektů pracovníků IT MěÚ uvádím
přivedení vysokorychlostního internetu do budov MěÚ, napojení
příspěvkových organizací zřízených městem a propojení kamerového systému městské policie do optické sítě. Záměr byl na IT
komisi představen a podpořen. Bohužel nikdo z dalších členů se
do příprav nezapojil s vyjádřením, že se v této oblasti neorientují.
Michal Turek, člen rady města

Reakce na článek rozšíření kapacity Senior-domu Soběslav

Omluva

Ráda bych uvedla na pravou míru informace pana starosty k hlasování o nástavbě senior-domu otištěné v prosincovém čísle Hlásky, protože minimálně jejich část je neúplná
popř. zcela nepravdivá.

Ve svém článku v minulém čísle Hlásky,
ve kterém jsem se zabýval rozšířením
kapacity Senior-domu Soběslav, jsem
uvedl, že na jednání zastupitelstva města
v únoru 2016 hlasovala pro přípravu projektu nástavby Senior-domu Soběslav
i členka Pirátské strany Ing. Iveta Matějů.

Poprvé byl tento projekt předložen na zasedání zastupitelstva v roce 2016. Tehdy byly
předpokládané náklady na tuto akci 26,5 mil. Kč, z toho spoluúčast města měla být
cca 6,6 mil. Kč. V roce 2020, kdy byl projekt předložen zastupitelstvu opakovaně, se
už předpokládané náklady vyšplhaly na cca 40 mil. Kč, z toho spoluúčast města (i při
využití maxima dotace 65 % na stavební práce) měla být minimálně 13,7 mil. Kč plus
další 3,4 mil. Kč na vybavení (pokud se na něj nepodaří sehnat další dotační titul) - celkem tedy cca 17 mil. Kč. Všechny uvedené částky jsou bez DPH. Momentálně se tedy
nerozhoduje o tom samém projektu jako v roce 2016. Rozhoduje se o projektu celkově
dražším, s menším počtem lůžek (sníženo z 27 na 24) a s vyšší finanční spoluúčastí
města. Není tedy divu, že několik zastupitelů včetně mě, na zářijovém zasedání hlasovalo jinak než v roce 2016.
Na závěr bych ráda uvedla, že nejsem a nikdy jsem nebyla členkou žádné politické
strany, za kterou mě pan starosta v prosincovém čísle označil, a velmi bych ocenila,
kdyby se napříště podobných nepravdivých prohlášení vyvaroval.
Ing. Iveta Matějů, členka zastupitelstva města

Z její reakce na uvedený článek jsem se
dozvěděl, že paní inženýrka není členkou
Pirátské strany.
Správně jsem měl tedy v uvedeném článku uvést „členka zastupitelstva města
zvolená za Piráty pro Soběslav Ing. Iveta
Matějů“.
Za toto nedopatření se Ing. Ivetě Matějů
omlouvám.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě?
Příprava na zimu na Správě města
Soběslavi s. r. o. začala jako každý rok již
v měsíci říjnu doplněním zásob posypové
soli na 28 tun a inertního posypového
materiálu na 44 tun. V průběhu měsíce
listopadu po postupně dokončovaných
podzimních pracích, jako jsou řezy stromů
a keřů, sečení, hrabání listí a strojní
zametání vozovek, se postupně na zimu
připravovala i technika. V letošním roce
budeme zajišťovat zimní údržbu dvěma
traktory s radlicí, dvěma multikárami
M26 s radlicí a sypačem, malotraktorem
VIVID se zametačem a sypačem, BCS
frézou se zametačem, sekačkou STIGA se
zametačem, sekačkou ETEZIA s radlicí.
V prosinci obohatíme náš vozový park
o nový malotraktor FERRARI CROMO
se zametačem, který pomůže řešit
problematiku odklízení sněhu z chodníků,
které jsme strojově čistili doposud pouze
malotraktorem VIVID.
Udržujeme více jak 40 km chodníků,
jejichž údržba trvala jednomu stroji 7-8
hodin, tudíž nový stroj pomůže dobu
odklízení sněhu výrazně zkrátit. Zimní
údržbu samozřejmě nezajišťujeme pouze
technikou, ale nepostradatelní jsou, jak
říkáme „pěšáci“, kteří musí s koštětem,
lopatou či hrablem udržovat přechody
pro chodce, schody a schodiště a všechny
chodníky, kam se technika nevejde.
Apelujeme na všechny majitele vozidel,
kteří vozidla parkují v ulicích u obrubníku,
aby nechali vždy dostatek místa technice
na projetí a umožnili nám vždy údržbu
provést. Děkujeme občanům, kteří
i přes chodníkový zákon dokážou pomoct
s odklízením sněhu.
A co jsme dělali v létě? Snažili jsme
se zajišťovat i přes opatření týkající
se pandemie covid-19 se sníženým
počtem pracovníků v plném rozsahu
všechny závazky, které k městu Soběslav
v návaznosti na mandátní a nájemní
smlouvy máme. V boji s covid-19 jsme
se snažili dodržet základní hygienická
pravidla, rozdělili jsme pracovníky

na dvě skupiny a zavedli pravidelné
střídání tak, aby se zbytečně nepotkávali
a v administrativní budově omezili styk
s veřejností přes okénko. Zatím jsme měli
tři zaměstnance pozitivní na covid-19,
u kterých došlo k přenosu od rodinného
příslušníka. Obhospodařovali jsme bytový
a nebytový fond, který obnáší 28 domů
s 253 byty, kdy jsme provedli opravy
za 3 miliony korun.
I přes obavy z nákazy covid-19 ať ze
strany nájemníků, tak i firem se nám
podařilo opravit bytová jádra včetně
souvisejících prací, jako jsou elektrikářské,
vodoinstalatérské, podlahářské, malířské
práce a výměny dveří či oken.
Na poslední chvíli před letní sezonou
byla rozvolněna opatření pro areál letního
koupaliště. Koupaliště bylo za závazných
opatření zpřístupněno 13. 6. 2020 a celková
návštěvnost do 31. 8. byla 21 384 hostů.
Vzhledem k příznivému počasí nebyla
návštěvnost nijak vysoká, což přičítáme
covid-19, kdy nejhorším měsícem v počtu
návštěvníků byl měsíc červen s 1 028 hosty.
Pro srovnání v roce 2019 bylo v červnu
sedm tisíc platících hostů. Vzhledem
k nízké návštěvnosti a stálým nákladům na
provoz bude letos koupaliště ve ztrátě.
Technické služby zajišťovaly údržbu
veřejné zeleně, veřejného osvětlení,
hřbitovů, dětských hřišť, odvoz odpadů
a čistění města. Zelené plochy jsme

posekali pětkrát a na vybraných místech,
jako jsou dětská hřiště, i osmkrát za sezonu.
Upravovali jsme živé ploty, zalévali stromy
a květinovou výsadbu na náměstí, podíleli
se na obnově zeleně na hřbitově, odklízeli
černé skládky, které občané Soběslavi
založili záhy po uzavření recyklačního
dvora v čase vyhlášeného nouzového stavu.
V listopadu jsme přivezli a postavili
na náměstí nádhernou vánoční jedli,
kterou nám věnoval pan Věšín z Roudné
a s přepravou nám pomohla firma Spilka
a Říha, za což dárci i přepravci děkujeme.
Provedli jsme instalaci vánočního
osvětlení, které bylo vzhledem k opatřením
covid-19 slavnostně rozsvíceno o první
adventní neděli 29. 11., bohužel pro hrstku
zúčastněných. Jako každý rok se k nám
dostávají připomínky, jak výzdobu udělat
lépe, tak doufejme, že se nám to k plné
spokojenosti příští rok povede.
I přes omezení plynoucí z pandemie
covid-19 jsme se snažili své povinnosti
vůči městu a potažmo občanům splnit, což
se nám z našeho pohledu povedlo a za to
všem pracovníkům Správy města Soběslavi
děkujeme. Na závěr děkujeme všem
občanům Soběslavi, Nedvědic a Chlebova
za celoroční spolupráci a ohleduplnost
a přejeme mnoho zdraví, spokojenosti,
optimismu a životní pohody do roku 2021.
Správa města Soběslavi s.r.o.

Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na 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

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

Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Bližší informace je možné získat
u tajemníka MěÚ Soběslav Ing. Radka
Brylla, tel. č. 381 508 121 nebo u vrchního
strážníka městské policie města Soběslavi
p. Miroslava Drse, tel. č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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Soběslavští čápi budou „bydlet“ v novém

Ve čtvrtek 26. 11. v dopoledních hodinách nainstaloval Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor,
základ čapího hnízda na soběslavský
komín v areálu Rožmberského hradu.
Imitace základu nového čapího hnízda
bude na komíně připravena pro budoucí
čápy, kteří by chtěli v Soběslavi zahnízdit. Mohou si na něm dostavět hnízdo
vlastní. Na starém hnízdě byly pomocí
dronu zjištěny značné závady, rozpadlo se
a zbylo z něho torzo. Proto muselo být
odstraněno.		
-min-

Koronavirus - informace:

Antigenní testy pro veřejnost
Dobrovolné testování obyvatel se prování od 18. 12. 2020
do 15. 1. 2021 v odběrových místech k tomu určených.
Testování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Kde se můžete nechat otestovat?
Otestovat se je možné v síti antigenních odběrových center
(přehled naleznete na www.crs.uzis.cz/Antigen). Nejbližší testovací místa pro obyvatele Soběslavi jsou v Táboře:
nemocnice Tábor a Klinické laboratoře Tábor (Drive-in
STOP-SHOP). Obě odběrová místa disponují rezervačním
systém pro objednání se na testy. Doporučuje se objednat
předem.
•
•

•
•
•

Kdo se může nechat bezplatně otestovat?
Všichni občané ČR pokud se prokáží průkazem
pojištěnce.
Občané se mohou jít otestovat opakovaně,
avšak nejvýše 1 x za 5 dní.
Jaký je postup testování?
Odběr se provádí výtěrem z nosohltanu a poté
dojde k provedení testu.
Po uplynutí doby nutné k vyhodnocení testu
je oznámen výsledek (osobně nebo zasláním SMS).
V případě pozitivního výsledku bude na místě
proveden odběr na potvrzující PCR test.
redakce
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Změny v ordinaci
praktického lékaře
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1.
2021 bude přebírat ordinaci praktického
lékaře pro dospělé MUDr. Vítkové Zdeňky,
MUDr. Lenka Medvědová (atestovaná praktická lékařka). Ordinace bude v provozu nadále na adrese Lustigova 403, Soběslav, kde jste
se doposud setkávali s MUDr. Vítkovou.
Ordinační hodiny jsou vypsány takto:
Po
7 – 13
Út
7 – 13
St 		
12 – 18
Čt
7 – 13
Pá
7 – 13
Nově bude od LEDNA zavedený objednávkový systém ordinace po telefonu či osobní
domluvě.
Adresa:
Lustigova 403, 392 01 Soběslav
Tel: 381 521 394
e-mail: lemedcare@seznam.cz
www.lemedcare.cz
Taťána Šimková
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VZPOMÍNÁME

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za pomoc pro 65+ v této velmi
komplikované době. Dovoz obědů
až domů z restaurace Národ byl
velkým počinem, který zaslouží
vyzdvihnout. Velké díky majiteli
a všem, kteří se na této akci
podíleli.
Přeji hodně zdraví a energie do
nového roku a v pohodě prožité
příští dny.
Za 65+ L. Č.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dne 5. 1. 2021 uplyne již 8 let,
co nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan František Zabranský.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Blažena, dcery
a vnoučata s rodinami
a ostatní příbuzní.

Kdo znal, vzpomene,
kdo měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 26. 1. 2021 uplyne již 15 let
ode dne, kdy nás navždy
opustil pan František Červenka
ze Soběslavi.
Za laskavou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Narození:
•
•
•
•
•
•
•

Dorota Vejdová
Eduard Hačecký
Ema Bláhová
Filip Lang
Michal Trčka
Dominik Piskor
Filip Šimlík

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlastimil Hlas
Josef Skořepa
Růžena Dvořáková
Josef Hejný
Božena Benediktová
Petr Jansa
Naděžda Melicharová
Blažej Boháč
Zdeněk Štosek
Marie Marešová
Josef Štěch
Jarmila Drtinová
Miluška Čížková
František Míka
Anton Slimák

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 31. 1. 2021 uplyne již 8 let
od doby, co nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček pan
Bohumír Dvořák
ze Soběslavi.

Dne 11. 1. 2021 uplyne
10 let ode dne, kdy nás
navždy opustila naše
milovaná maminka paní
Marie Pazderová
z Chlebova.

S láskou a úctou stále
vzpomínají dcera s manželem
a vnoučata s rodinami.

S láskou stále vzpomíná
dcera Alena a syn František
s rodinami.

Děkujeme všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit
s Františkem Míkou.
Současně také děkujeme
za květinové dary
a písemné kondolence.
Manželka Marie,
synové Petr a Luboš.
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ROK 2021 V BLATSKÉM MUZEU
Všem návštěvníkům
Blatského muzea v mimořádně složitém loňském roce děkujeme
za přízeň a doufáme,
že jste i přes zkrácení
období návštěvnického
provozu v muzeu strávili příjemné chvíle,
ať už na úvodních přednáškách, letních
výstavách či vernisážích anebo během
předvánočního otevření soběslavského Smrčkova domu. Věřme, že sezona
2021 bude pro všechny klidnější a obejde se bez rušení naplánovaného programu, i když to samozřejmě nelze vyloučit. Pro Blatské muzeum je nastávající
rok velmi důležitý, protože máme celou
řadu plánů s cílem připravit nové zážitky
pro Vás, naše návštěvníky. Během jara
chceme ve Smrčkově domě zpřístupnit
stálou expozici Soběslavský mincovní
poklad, a to i s programem přibližujícím zdejší dění v době třicetileté války,
k čemuž z pochopitelných důvodů nemohlo dojít v jarním ani podzimním
termínu roku 2020. Muzejní nocí s podtitulem „železniční“ plánujeme v červnu otevřít velké železniční kolejiště
ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí, které by se mělo stát hlavním zdejším lákadlem pro děti i hravé dospělé.
Zájemce o historii a umění pak chceme koncem léta pozvat do tamní nové
expozice s názvem Život ve městě.
V soběslavských objektech připravujeme také výstavní program, jemuž bude
vévodit přírodovědná výstava Savci
Táborska, představující na fotografiích
a často i zcela nových exponátech
všechny druhy, vyskytující se v našem
regionu. Dále chceme připomenout 90.
výročí soběslavské baráčnické obce,
místním keramikům dát možnost realizovat loni neuskutečněnou výstavu Rok
na vsi a z výtvarníků regionu představit dílo soběslavského malíře Václava
Šimečka a táborské sochařky Heleny
Drdové. K tomu je třeba připočíst již
probíhající generální rekonstrukci
Weisova domu a právě se rozbíhající
projekt restaurování stovek sbírkových
předmětů z našich muzejních depozitářů, které bychom v budoucnu také rádi
představili veřejnosti. O všem Vás budeme rádi postupně informovat.
OD TÁBORA… Z TIBETU PŘES
NEPÁL DO INDIE
Při epidemické situaci na úrovni PES
2 bychom ve středu 20. 1. od 17 hodin v Rožmberském domě rádi zahájili
22. ročník cestopisného přednáškového
cyklu „Od Tábora až na konec světa“
a navázali na předloňské promítání

Miloslava Martana, majitele prachatické CK Ocean, při němž jsme
z Pekingu přes nejvýznamnější čínské
památky dojeli až do tibetské Lhasy.
Druhá část jeho asijské cesty začíná právě ve Lhase a okolo řeky Brahmaputry
se zvedá do hor. Navštívíme několik sedel s výškou přes 5 000 metrů, nádherné
jezero Yamdrok, města Gjance a Žikace
a také základní tábor pod Mt. Everestem, odkud vycházejí expedice na nejvyšší horu světa. Poté nás čeká nepálské
Káthmándú s přeplněnými uličkami
a krásnými památkami UNESCO
i národní park Čitvan se slony a nosorožci. A na závěr cesty neopakovatelná Indie! Váránasí se spalovacími
gháty a večerní slavností na řece Ganze, indické vlaky, nejkrásnější hrobka světa Tádž Mahal a Dillí. Přeplněné ulice, krávy, rikši a společný oběd
v sikhském chrámu zanechají na Indii silné vzpomínky. Vstup na přednášku bude
umožněn pouze s nasazenou rouškou
a kapacita bude omezena na 50 %.
O možnosti rezervace místa budeme informovat na webu muzea.
KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
Další kurz paličkování pro začátečníky
i pokročilé by měl pod vedením
Lenky Jelínkové probíhat od 12. 1. vždy
v úterý od 17:30 hodin v Rožmberském
domě. Kurzovné za 10 lekcí činí 500 Kč
a je splatné přímo na místě, účastnicím
loňského jarního kurzu bude odečtena
částka za zrušené lekce minulého kurzu.
Po všech stránkách šťastný nový rok
Vám i našemu muzeu přeje
Daniel Abazid

PŘEDPLATNÉ KDMS
•

Úterý 9. března v 19.00 hod.

Perfect days

Pantheon production s.r.o.
(Liz Lochheadová)
Romantická komedie nejen o ženách
a nejen pro ženy.
Režie: Petr Kracík
Hrají: Barva - Lenka Vlasáková,
Brendan - Jan Dolanský, Grant - Jan
Hofman, Sadie - Dana Syslová/Eva
Lecchiová, Alice- Petra Jungmanová,
Dave - Vilém Udatný

• Pátek 16. dubna v 19.00 hod.
Šťastný vyvolený

Divadlo Verze
(Eric Assous)
Nejenom zdařilá komedie,
ale i příběh k zamyšlení.
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Greg - David Matásek, Melanie
- Linda Rybová, Charlie - Jana Janěková ml., Jeff - Igor Chmela, Noel - Matouš Ruml

•

Úterý 18. května v 19.00 hod.

Dokonalá svatba

František Peterka: Z cyklu Zima (dřevořez, 50. léta 20. století) – jedna z Peterkových grafik, které rozšířily sbírky
Blatského muzea v roce 2020

Indigo company
(Robin Hawdon)
Každé svatbě předchází noc před
svatbou…
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Bill, ženich - Ondřej Voleník
/ Michael Vykus, Tom, svědek - Petr
Buchta / Zbigniew Kalina/Aleš Petráš,
Rachel, nevěsta - Malvína Pachlová
/Patricie Solaříková, Judy, dívka - Lilian Fischerová, Julie, pokojská - Jana
Trojanová, Dafné, matka nevěsty Dana Morávková / Simona Vrbická,
Dupoint, ředitel hotelu - Miroslav
Dvořák / Václav Kopta
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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 KDMS
Všechny pravidelné akce začínají v týdnu od 5. ledna 2021!
(konání veškerých akcí závisí na aktuální epidemiologické situaci
a platných nařízeních vlády ČR)
Plánovaný program:
•
•
•
•

Pátek 8. 1. 20.00
Pátek 15. 1. 19.00
Pátek 22. 1. 19.00
Pátek 29. 1. 20.00

Sportovní ples
Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Rybářský ples

Neděle 31. 1. 10.30 CziDivadlo Praha, O princezně, Luciášovi a makových
buchtách, pohádka, velký sál

INFORMACE NEJEN PRO PŘEDPLATITELE
Předplatné „JARO 2021“
Vzhledem k situaci jsme nuceni zrušit představení divadelní sezony „Podzim 2020“. Ovšem o divadelní představení, která jste si předplatili, nepřijdete
(alespoň doufáme).
Jak na předplatenku
Předplatitelé, kteří si již doplatili předplatné „Podzim 2020“, mají tím pádem
automaticky zajištěná místa na „Jaro 2021“ a mohou si vyzvednout v kanceláři KD novou aktuální předplatenku „Jaro 2021“ bez jakéhokoliv dalšího
doplatku.
Předplatitelům, kteří nestihli předplatné „Podzim 2020“ doplatit a vyzvednout, ale mají svá původní místa rezervovaná (ozvali se telefonicky nebo
osobně v kanceláři KD), doplatí 300 Kč za 1 ks předplatenky (doplatí tedy
jedno divadelní představení za osobu).
Předplatitelé, kteří propadli trudomyslnosti a mají pocit, že již nikdy nebudou
sehrána žádná plánovaná divadelní představení v KD nebo je nabídka nezaujala, mohou předplatenky vrátit do konce prosince v kanceláři KD.
Diváci, které nabídka jarních představení zaujala a rádi by se stali novými
předplatileli divadelních cyklů, se mohou hlásit v kanceláři KD.
Předplatné na sezonu „Jaro 2021“ je v prodeji od prosince 2020 do konce
ledna 2021, kdy zároveň končí platnost rezervace jednotlivých míst a budou
uvolněna k prodeji.

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

Poděkování
Vážení diváci, milí hosté,
děkujeme za Vaši podporu
kulturnímu domu v nelehkém
uplynulém roce.
Děkujeme všem, kteří nám
zůstávají věrní! Přejeme Vám
do nového roku 2021 hodně
zdraví, hodně úspěchů a pohodu.
Děkujeme všem firmám
za podporu KDMS v roce 2020
a těšíme se na další spolupráci
v novém roce 2021.
pracovníci KDMS
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Jak jsme prožili adventní čas

Rozsvícení vánočního stromu 29. 11. od 17 h bylo vlivem letošní epidemiologické situace možné zhlédnout prostřednictvím internetu
na předtočeném videu, v němž účinkovali starosta města Jindřich Bláha, farář ČCE Richard Dračka, farář Římskokatolické církve Jan
Hamberger a operní pěvec Jiří Přibyl. Lidé se ale sešli také na náměstí Republiky. Vánočním osvětlením byla poprvé ozdobena i kašna
sv. Floriana, do noci se rozzářil stánek na náměstí a nechyběli ani andělé z minulého roku. Atmosféra byla letos opravdu sváteční.

V sobotu 5. 12. do Čech po roce zavítal Mikuláš s čerty a anděly a samozřejmě nevynechal ani Soběslav. Soběslavští se s nimi potkali
mimo jiné na náměstí Republiky. 									
Autor fotografií: S. Tošner
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O 2., 3. a 4. adventní neděli se na náměstí Republiky konaly vánoční trhy s doprovodným programem. Děti se zabavily na výtvarných
dílnách a všichni si společně užili ukázky vánočních tradic. Předvánoční náladovky k poslechu zahrály žesťový kvintet Swing Bandu Tábor
a duo Caribe.

Autoři fotografií: S. Tošner, M. Nováková

Smrčkův dům v prosinci otevřel své dveře veřejnosti. Pozval na vánočně laděnou instalaci
národopisné expozice, ve které jsme si mohli
prohlédnout blatskou světnici, vánoční stromky
a betlémy.
Pro zájemce byla připravená také výstava obrazů
Františka Peterky (1920 - 2007) věnovaná grafice
s lidovými motivy a lidové výšivky Emílie Fryšové (1840-1920).
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MŠ DUHA
Duhový advent
V minulém čísle
měsíčníku
Hláska
jsme vzpomínali, že
adventní čas bývá
tradičně v naší mateřské škole časem
společného
setkávání s rodiči. Letos se však Vánoční cinkání nemohlo uskutečnit. Každoročně
nás také v adventním čase navštěvují žáci
ze Základní školy tř. Dr. Edvarda Beneše
převlečení za Mikuláše a jeho pomocníky z nebe i pekla. Ani tuto návštěvu jsme
v současné situaci nemohli přijmout. Ale
děti jsme nechtěli ochudit o přítomnost
svaté trojice, a tak jsme se za Mikuláše,
čertici a anděla přestrojili sami. Děti slíbily
Mikuláši, že budou dodržovat školková
pravidla a budou jíst zeleninu, zatancovaly
a zazpívaly a za odměnu dostaly čokoládové
adventní kalendáře a pomeranče. Tradicí,
kterou máme moc rádi, je Štědrý den
nanečisto. Paní kuchařky nám nachystají
slavnostní oběd, vánočku, cukroví. Ve třídě si společně rozkrojíme jablíčko, zdobíme stromeček, posloucháme a zpíváme
koledy a nakonec přijde Ježíšek. Nejinak
tomu naštěstí bylo i letos a děti měly radost z nových školních hraček. Děti také

nakreslily Ježíškovi, co by si přály pod
stromečkem. Jedním z dětských přání
bývá sníh a v prosinci se nám alespoň na
pár dní toto přání splnilo. To bylo radosti
a smíchu… stihli jsme bobování, andělíčky i koulovanou, zvládli jsme postavit
dokonce i malého sněhuláka. Jaká je zima
v Duze, si můžete prohlédnout v duhové
galerii na našem plotě. A když půjdete okolo naší školky potmě, překvapí vás osvětlené stromečky, které jsme dostali od lesníků
za nasbírané kaštany a žaludy. Stromečků

je šest, stejně jako tříd a každá třída si na
něj vyrobila ozdoby ve své barvě.
A co popřát nám všem?
Štěstí a lásku, radost a něhu,
ať Vám všem přinese vánoční sen.
Přání ať najdete na vločce sněhu,
chyťte ji na ruku na Štědrý den.
Radost a klid na Vánoce,
štěstí, zdraví v novém roce.
kolektiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Advent v naší mateřské
škole je spjat s tradicí mikulášské nadílky,
s rozsvěcováním vánočního stromu a s pečením
perníčků. Vánoční vystoupení a mikulášská nadílka pro rodiče se tento školní rok
neuskutečnila z důvodu koronavirové situace. Děti si ale nadílku nenechaly ujít.
Radost nejmenším připravily paní učitelky,
které se proměnily v pohádkové postavičky
a „Čertování“ mohlo začít dopoledne v pátek 4. prosince 2020. Všechny děti se těšily
na příchod čerta a Mikuláše. Některé děti
s obavami naslouchaly, kdy uslyší cinkání
zvonečku a rachtání čertovského řetězu.
Jak vše dopadlo? Do pekla nikdo nemusel
a vše zachránil hodný Mikuláš a anděl.
Čertíkovi děti zatančily a zazpívaly. Odměnou byla sladká nadílka a slib, že budou
všichni opravdu hodní. Vždyť Mikuláš
s čertem přijde za rok znovu.

zdárně zvládly pro někoho „první kroky na
bruslích“. Po celou dobu výuky vládla přátelská atmosféra a děti si poslední bruslení
užívaly. Staly se z nich opravdoví bruslaři.
Děti poděkovaly trenérům a odměnou byla
velká pochvala, diplom a malý dárek.

Projekt „Děti do bruslí“ byl zakončen poslední desátou lekcí ve středu 9. prosince
2020 na zimním stadioně v Soběslavi. Děti

Na závěr bychom chtěli poděkovat firmě Motor Jikov České Budějovice – pobočka Soběslav, která na naše nejmen-

ší nezapomněla ani v této těžké době
a poslala do naší mateřské školy vánoční
nadílku, ze které děti měly ve všech třídách
obrovskou radost.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy přeje všem do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a spokojenost.
kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ E. BENEŠE
Sběr žaludů a kaštanů
Každý rok naše škola sbírá žaludy a kaštany pro lesní zvířata. Ani tento rok nebyl výjimkou, vybralo se 10 pytlů
těchto plodů. Odvezli si je myslivci a budou jimi přikrmovat lesní zvěř.
Touto cestou chceme poděkovat dětem a jejich rodičům,
kteří se této dobrovolné akce zúčastnili a pomohli tím zvířatům překonat zimu. Odměnou pro děti byly sladkosti
a pocit, že pomohly dobré věci.
Martina Šonková

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ DISTANČNÍ VÝUKOU
Stejně jako na jaře jsme i v polovině října
museli nastoupit na distanční výuku ze dne
na den. Ale na tu podzimní jsme byli jak
mi učitelé, tak žáci lépe připraveni. Díky
dotaci z MŠMT jsme nakoupili notebooky
a tablety, které jsme mohli nabídnout žákům jako technické zázemí pro učení na
dálku. Celkem jsme zapůjčili 55 těchto zařízení. Připravené sim karty pro připojení
k internetu zatím žádný z žáků nepotřeboval.
I po absolvování základního školení učitelů i žáků se všichni museli poprat se záludnostmi systému Teams a naučit se spoustu
nového. Ne vždy on-line hodiny probíhaly
hladce. Občas se ozývalo: „paní učitelko,
sekáte se mi“ nebo „slyším Vás, jakoby jste
mluvila z jeskyně“, „najednou jste taková
kostičkatá“. Pokud nezlobila technika, zlobil rádoby legráckami některý žák – vypnul
mikrofon pana učitele nebo pozval do třídy někoho jiného. Úpravami zabezpečení
jsme tyto případy omezili, ale je vidět, že
některé děti mají přes mnohé poučení špatné návyky při používání internetu a nepřemýšlí, co by se mohlo stát. Distanční výuka

nebyla rozhodně jednoduchá. Podobně, jak
to vyjádřila jedna paní učitelka, na tom byli
hlavně učitelé a učitelky I. stupně, jazyků,
matematiky a naukových předmětů: „Hodiny a hodiny trávili u počítače, na mobilu, na chatech a mailech, aby našli tu nejlepší cestu k dětem a dokázali je posunout
ve výuce co nejdál.“

malých žáčků, kteří ještě nedokážou samostatně pracovat s technikou a samostatně
plnit úkoly. Ale i starší žáci potřebují občasný dohled a kontrolu rodičů, zda řádně
plní úkoly, připojují se do on-line hodin
a aktivně v nich pracují.
Během uzavření škol jsme navíc ještě pečovali o děti zaměstnanců vybraných profesí.

ilustrační foto

Při návratu žáků do školy po uvolnění protiepidemických opatření nám velmi pomohlo částečné otevření přestavovaného
předprostoru školy, abychom mohli využívat i vchod II. stupně, a tím snáze dodržovat rozestupy a oddělení žáků různých tříd.
Z důvodu dodržení hygienických opatření
proběhly podzimní třídní schůzky on-line.
Alespoň na dálku třídní učitelé informovali
rodiče o výsledcích vzdělávání žáků za této
mimořádné situace a novinkách ve škole.

Děkujeme všem vyučujícím za to, jak se
snažili a stále snaží s touto náročnou situací vyrovnat a naučit žáky co nejvíce, ať
distanční nebo prezenční formou. Obrovský dík za pomoc patří i rodičům, hlavně

Pedagogové jsou vděční za každý den i hodinu, kdy mohou žáky vyučovat prezenčně
ve škole, ale i s distanční výukou se vyrovnávají se svými žáky výborně.
			
Eva Radostová
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Předveďte své fotografické dovednosti
v mezinárodní soutěži „Mladí fotografují památky“, určené žákům základních
a středních škol.

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 15. 3. 2021    

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je
dnes jedna z největších světových akcí
pro mladé na poli kulturního dědictví.
Je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které
budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů
evropského dědictví (www.ehd.cz).

V letošním roce musí
účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové stránky Sdružení
– www.historickasidla.cz.

V roce 2007 bylo Sdružení historických
sídel, Čech, Moravy a Slezska osloveno
hlavním pořadatelem - Radou Evropy, aby
ji u nás zorganizovalo a převzalo nad ní
záštitu. Sdružení se ujalo této výzvy a výsledkem je deset úspěšných ročníků. Celá
soutěž vrcholí předáváním cen a diplomů
u příležitosti Mezinárodního dne památek
a sídel v Národním muzeu v Praze, v roce
2021 to bude 20. dubna.

Každý účastník může
vložit maximálně tři
fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří
fotografií musí proběhnout najednou.
(není možné se zaregistrovat, vložit jednu
fotografii, odeslat, a následně za několik
dnů vložit další fotografii).

ilustrační foto
námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru.
Technické specifikace soutěže pro rok
2021:

Akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, historických budov a zahrad a venkovských či městských
krajin uznávané památkové hodnoty či
neobvyklé krásy. Soutěž ale není pouhou
„fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem
spojeným s uměleckým a památkovým
dědictvím. Je proto třeba vyhnout se

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:
• Téma: Architektonické dědictví
• Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
• Věkový limit: 21 let

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví
sekretariát SHS ČMS na internetové adrese info@shscms.cz .
Zdroj: Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska

ZŠ A SŠŘ SOBĚSLAV
			

Adventní čas u nás v základní škole

Přesto, že máme hodně
práce s doháněním učení,
i tentokrát jsme si užili sváteční náladu.
Adventní čas v naší škole byl zahájen
vyprávěním o vánočních tradicích
u adventního věnce, který si žáci sami
vyrobili v rámci pracovního vyučování.
Mikuláš s andělem a čertem poslali dětem
úkoly, po jejichž splnění následovala sladká odměna.
Do konce roku jsme stihli ještě projektový
den, kdy si děti připomněly vánoční zvyky
a obyčeje, upekly cukroví a vyrobily různé
dekorace. Rok jsme zakončili procházkou
kolem Nového rybníka k Muchomůrce,
kterou žáci ozdobili a připravili malé pohoštění pro zvířátka.
Všem dětem, rodičům, kolegům a čtenářům děkujeme za spolupráci a přejeme
mnoho úspěchů do nového roku 2021,
hodně štěstí, zdraví a splněná přání. Za kolektiv pedagogů,
Mgr. Lucie Valešová

-min-
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RC SOBÍK
Milé maminky, tatínkové, děti a všichni
ostatní. Konečně jsme se dostali ke konci
tohoto prapodivného roku. Rádi bychom
rekapitulovali, co se nám všechno povedlo.
I když jsme byli nuceni skoro polovinu roku mít zavřeno. Dokázali jsme realizovat čtyři týdny příměstských táborů, uskutečnit
tři těhotenské kurzy a díky našim pohybovým hrátkám jsme podporovali motorický vývoj skoro u 100 dětí. I když tato doba nepřeje moc pohybovým aktivitám, snažíme se nově zprostředkovávat
některé lekce on-line. V prosinci jsme dětem umožnili projít „Zasněženou stezku za Mikulášem“, kde na ně čekalo nejedno překvapení. Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala všem, co se na
stezce podíleli. Moc si této pomoci vážím, protože bych podobnou
akci sama nikdy nebyla schopna realizovat. Věříme, že se nám

Kolem soběslavského
náměstí do Betléma

v prosinci podařilo i přes všechny komplikace navodit vánoční
atmosféru.
I když většina národa teď prochází velkou zkouškou. Zkouškou,
která se nevyhnula ani našemu rodičovskému centru, stále se snažíme být optimističtí a říkáme si, že vše zlé je pro něco dobré. Stále máme síly pro znovuotevírání a organizování dalších akcí. Proto připravujeme v dalším roce nové termíny příměstských táborů
a budeme v rámci možností pokračovat v pravidelném programu.
Z celého srdce přejeme všem rodinám šťastný vstup do nového
roku a hlavně pevné zdraví. Moc se na Vás budeme v novém roce
těšit.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Poděkování
Děkujeme soběslavské firmě AGRO-partner s. r. o.,
která darovala naší dcerce Kristýnce peněžitý dar
v hodnotě 50.000 Kč.
Částka byla použita na koupi Motomedu.

Až půjdete po náměstí nebo v blízkých ulicích,
sledujte pozorně výlohy některých obchodů.
Do Tří králů v nich uvidíte fotky ze všech
deseti ročníků Živého betléma.
Spolek Soběslávka

Děkujeme, že jste pomohli Kristýnce udělat další
krok na její obtížné cestě životem!
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí, zdraví do roku 2021.
Milan a Petra Vaňkovi, rodiče Kristýnky
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NOVITA A VÁNOCE 2020
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dáli tiše zaniká,
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ladné křišťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce.
A zvony znějí, světla hoří...
Ó Vánoce! Ó Vánoce!

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

Vánoce přicházejí a pěvecký sbor NOVITA
se chtěl se všemi svými přáteli podělit
o radost ze společně stráveného adventního
setkání. Již po patnácté…
V mysli se míhají vzpomínky na společně
prožitá léta - období radostná i obtížnější,
o překonávání mnohdy i vlastních schopností. Na nadšení, úspěchy, únavu a opětné
„nad“, prostě repetice. Krásná repetice.
Letos poprvé se objevilo smutné NE! Ale
v nitru každého z nás dřímají ukrytá sladká
slova, jako je naděje, doufání a především

víra. Víra, že se svět i my všichni uzdravíme a opět se „pohladíme po duši“.
A proto, pokud si budete chtít s námi zazpívat nebo si jen přivodit sváteční náladu, navštivte naši adresu: https//novitasobeslav.webnode.cz. Vybrali jsme pro
vás písničky a koledy, které milujeme
a takto budeme opět s vámi.
V závěru našich koncertů, před jásavým
Aleluja, jsme vždy vyslovili přání. Přání poklidně prožitých vánočních svátků
v lásce a naději, že v novém roce se
budeme opět smát a všechny starosti
šťastně vyřešíme.
za pěvecký sbor NOVITA
Eva Schönfelder Králová
sbormistryně

ZO ČSCH SOBĚSLAV

BURZA A TRHY
se v souvislosti s šířením
nemoci covid-19 v lednu
neuskuteční.
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Perličky z historie Soběslavi
Narodil jsem se na severozápadní straně
Soběslavi ve čtvrti, které se odjakživa
říkalo „Na Moskvě“. Tato čtvrť byla
v době mého dětství oddělena od města
tzv. „autostrádou“, hrubým výkopem přeložky, která byla započata už v roce 1938,
tedy těsně před válkou, s úmyslem vytlačit narůstající automobilovou přepravu mimo město. Dokončena byla v roce
1953.
Nedodělaná silnice byla pro kluky a holky žijící ve dvou ulicích této čtvrti něco
jako demarkační čára. Jako hranice, kterou dovnitř nebylo možno překročit bez
našeho povolení. Tento zákaz se samozřejmě netýkal dospělých.
V době mého dospívání žila v této čtvrti
silná populace dětí, zejména pak kluků.
Nijak výjimečné tady nebyly rodiny, které
měly čtyři, pět nebo dokonce sedm a víc
dětí. K této čtvrti patřilo i rozsáhlé území,
které na východě ohraničovala autostráda,
nynější přeložka. Na jihu sahala k cestě na
hřbitov, na západě ji vymezoval tok řeky
Lužnice a severní hranici tvořila cesta na
Rybovu Lhotu. Toto území se pravidelně
kontrolovalo a každé jeho narušení kluky
z jiné soběslavské čtvrti nebo i z Klenovic
jsme „trestali“.
Mezi místa, která jsme pravidelně kontrolovali, patřila i louka a část řeky, kte-

rým se říkalo „Na prádlech“. Nachází se
tam, kde vede úvozová cesta od viaduktu,
kterým se projíždí z Klenovic k mostu
u Ovčína.
Když bylo slunečné letní počasí, chodily
tam ženy z Klenovic, Ovčína a okolních
samot máchat prádlo, které pak nechávaly bělit na sluníčku. Sem jsme chodili obzvlášť rádi. V teplém počasí měly ženy na
sobě jen lehké šaty, které měly při máchání vysoko vykasané, aby si je nesmočily
a skýtaly zajímavý pohled pro nás, kluky
v pubertě.
Byli jsme tentokrát pouze tři, na sobě
jenom trenýrky. V těch se chodilo celé
prázdniny, slunce trochu pod mrakem, ale
teplo. Těšili jsme se na pěkné koupání.
Úvozovou cestou jsme seběhli k řece, ale
chyba. Bylo už obsazeno pěti Klenovičáky a už si nás všimli. Někdy se takové
setkání obešlo bez rvačky, ale tentokrát
měli převahu v počtu lidu zbrojného, to si
nenechali ujít. No, byli jsme biti, i o trenýrky nás připravili, ty plavaly peřejemi
k Borům. Vydali jsme se cestou k domovu, rukama si zakrývajíc nahý klín.
Prošli jsme cestou kolem tratě a pokračovali ve stínu lesa Hronového, zatím jsme
nikoho nepotkali. Naproti „vechtru“ mají
ti, co ve strážním domku bydlí, políčko.
Pár brambor, burýnu, nějakou zeleninu,

a aby jim mrkev neokousali zajíci, postavili tam strašáky. Ti se s námi podělili
o svršky. Neměli toho na sobě mnoho,
ale i to málo stačilo, abychom tím zakryli
svou nahotu. Zejména, když oni neprotestovali.
Jeden z nás si vzal staré kalhoty, druhý
použil sako, které měl až pod kolena. Na
třetího, který byl postavou drobnější, zbyl
jen velký šátek, který si uvázal kolem
boků. Strašákovi zůstal jen klobouk.
Takto vyzbrojeni vyrazili jsme k domovu domnívajíc se, že nás nikdo neviděl.
Ale život je plničký náhod. V tu dobu
byla zrovna v lese na chrastí s nůší paní
Pírová a vyděsilo ji, když mezi stromy po
cestě pochodovali tři úplně nazí chlapci.
Okamžitě nás identifikovala a s výkřikem
„Sodoma a Gomora“ zkratkou spěchala
domů, aby o tom hned obsáhle informovala sešlost starších žen, které právě zasedaly v podvečer na svém místě na lavičce
na konci naší ulice.
Nazvala nás „adamity“ (naháči - odnož
husitů). Hlavní skupinu těchto „adamitů“
na tvrzi Ostrově u Hamru nad Nežárkou
zlikvidoval Jan Žižka v roce 1421. Tato
příhoda nedopadla pro „Moskváky“ dobře.
Ale i tak to v životě chodí.
Jaroslav Pražma

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• Soběslavští policisté pátrají po pachateli, který poškodil skleněné
výplně autobusových zastávek v katastru obce Roudná. Zastávky se nacházejí po obou stranách okolo obce vedoucího obchvatu
hlavního silničního tahu I/3. Dle provedeného šetření se tak mělo
stát v době od osmé hodiny ranní do druhé hodiny odpolední
v úterý 3. 11. Pachatel či pachatelé způsobili obci škodu ve výši
15 000 korun.
• V blíže neurčené době od 2. do 5. 11. odcizil neznámý pachatel
z přístřešku na jedné z parcel v obci Debrník devět kusů čelních
závaží na traktor značky Case MX. Majiteli tím způsobil škodu
ve výši bezmála 45 000 korun. Dle provedeného šetření se nejedná o ojedinělý skutek, kdy v uvedené obci zmizel majitelům
z jejich pozemků volně odložený kovový materiál. Jakékoli
důvodné poznatky, které by přispěly k objasnění uvedených
skutečností, přivítají policisté na své služebně v Palackého ulici
v Soběslavi či na telefonní lince 974 238 740. Děkujeme.
• Dosud neznámý pachatel v době od 5. 11. 08:30 hod. do 6. 11.
12:00 hod. v obci Soběslav v půdním prostoru bytového domu
vnikl za užití síly do uzavřeného prostoru, kde odcizil dva kufry
s obsahem a jednu sportovní tašku, kdy tímto způsobil škodu na
odcizených věcech ve výši 1 000 korun. Jelikož k výše uvedenému jednání došlo v době vyhlášení nouzového stavu, hrozí
pachateli trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.
• V odpoledních hodinách dne 22. 11. vyjížděli policisté

a zdravotníci záchranné služby do lesního porostu v katastru obce Hlavatce. Dle přijatého oznámení zde na motorkách
jezdili minimálně dva mladíci ve věku 20 a 24 let, kdy mladší
z nich havaroval. V důsledku pádu utrpěl zranění a po ošetření na místě byl převezen do táborské nemocnice. Soběslavští
policisté na místě zjistili, že uvedení mladíci z nedaleké obce
Želeč porušili svým jednáním hned několik zákonů. K řízení
motorek neměli příslušná řidičská oprávnění, na motorkách
nebyly umístěny tabulky poznávacích značek a vedle zakázané jízdy v lese mladíci rovněž neoprávněně k jízdě užili
i pozemní komunikaci. Dopustili se tak přestupků proti zákonu o provozu na pozemních komunikacích a zákonu o lesích.
Ani to však nebylo vše. Krátce po deváté hodině dne 23. 11.
přijali táborští policisté oznámení z nemocnice, že zraněný
mladík svévolně nemocnici opustil. V důsledku zranění hlavy může být v ohrožení života. Lékaři proto urgentně žádali
o jeho vypátrání. Do akce byly nasazeny další policejní hlídky. Těm se ve spolupráci s rodinou podařilo mladíka rychle
vypátrat a během hodiny předat zdravotnické záchranné službě k opětovnému převozu do nemocnice. Slovy policejního
mluvčího Mgr. Miroslava Doubka: „Co více k jednání mladíků
dodat? Zejména v této době, kdy nemocnice a složky Integrovaných záchranných systémů svádějí nerovný boj s covidem!“
Za OO PČR Soběslav za využití zpravodajství
por. Mgr. Miroslava Doubka, pprap. Jana Štecová
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
KULTURNÍ DŮM VESELÍ
NAD LUŽNICÍ - LEDEN 2021
Vzhledem k současné situaci v České republice týkající
se pandemie koronaviru prosíme, abyste sledovali naše
webové stránky www.kd-veseli.cz, kde se dozvíte aktuální
informace o připravovaných pořadech.
Ples města Veselí nad Lužnicí byl pro rok 2021 zrušen.
• 10. 12. 2020 – 11. 2. 2021
SVĚTY BAREVNÝCH STÍNŮ
aneb barevné zrcadlení. Vánoční prodejní výstava obrazů Zdenky Zoorové. Malířka Zdenka Zoorová se narodila
na Vysočině a v tomto kraji žije dodnes. Vystudovala SOUŠP
ve Světlé nad Sázavou a malování se věnovala průběžně po
celý život. Před několika lety se rozhodla jít jen cestou s vůní
barev.
Její obrazy s příběhy jsou jak u nás, tak i v zahraničí. Některé
letěly i za oceán a některé stále na to své místo čekají. „Každý
obraz je originál, každý něco v lidech probudí a v každém se
dá najít kousek vlastního příběhu. Kolem nás je mnoho zahalených obrazů, které vám všem chci odkrýt a nechat je žít
a vás na chvíli snít,“ Zdenka Zoorová.
Výstavní místnost KD, otevřeno je každý čtvrtek od 13 do
17 hodin nebo i v jiný den a čas po předchozí telefonické
domluvě, vstupné: 20 Kč.
•

Neděle 31. ledna

ZIMNÍ TÓNY KLARINETOVÉHO SOUBORU
PRACHATICE

Filmové a muzikálové melodie v podání čtyř klarinetů
a zpěvačky. Před a po koncertu bude možné prohlédnout si
prodejní výstavu obrazů Zdenky Zoorové s názvem Světy barevných stínů aneb barevné zrcadlení. Víceúčelový sál KD
od 17 hodin, vstupné: dobrovolné.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

Adéla Štefanová na mistrovství
vybojovala bronzovou medaili
V neděli 13. 12. změřila
soběslavská atletka ze ZŠ
Komenského Adéla Štefanová své síly s jinými závodníky na Mistrovství ČR
v přespolním běhu v Praze-Běchovicích a přivezla si
domů bronzovou medaili.
Na mistrovství a zimní sezonu trénovala i doma.
Protože prosincová sněhová nadílka na pár dní vytvořila podmínky pro domácí
trénink na sněhu, mohli
jsme ji spatřit na běžkách
za řekou Lužnicí, např. na
fotbalovém hřišti nedaleko
kempu TJ Spartak Soběslav
(foto vpravo).
-min-
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízíme nové suvenýry a knihy
kniha

TÁBORSKO
z nebe

Prodej
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Prodávám podsklepený cihlový řadový
rodinný dům v Soběslavi tel: 603 933 938

•

Prodávám garáž v Soběslavi tel: 603 933 938
Koupě

•

Koupím chatu nebo zahradu. Tel. 603 215 215
(p. Lintner)

•

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

•

Koupím garáž na Moskvě, tel. 735 302 843

•

Koupím garáž v Soběslavi. Tel: 776 468 750

•

Koupím dům v Soběslavi nebo blízkém okolí.
Seriózní jednání, nejsem RK. tel.605991049

•

Slušný a čistotný důchodce hledá ke koupi,
pronájmu, menší byt v Soběslavi. Zařízený,
nebo nezařízený v přízemí, nebo v domě
s výtahem. Tel.732 763 816
Ostatní

•

Sháním pronájem bytu 1+1, 2+1 nebo garsonky
v Soběslavi. Tel.: 381 521 853

•

Pronajmu nebytové prostory na náměstí vedle
zastávky U Husa. Vhodné pro prodejnu nebo
kancelář. Plocha 32 m2, 4 výlohy. K dispozici
od 1. 2. 2021. Více informací na tel. 606 827 545

Aktuální informace v průběhu
měsíce naleznete v rubrikách

INFORMACE A AKTUALITY
na www.musobeslav.cz

A V MOBILNÍ APLIKACI

ke stažení na Google Play a App Store

představí krásy měst
a obcí z výšky

universální nůž, kožený blok, magnetky
s novými motivy, ořezávátka pro děti,
dámské zrcátko s motivem Soběslavi
Infocentrum v budově čp. 1, nám Republiky
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Rodačka ze Soběslavi dokončila během karantény
svou první knihu s názvem Můj anglickej deník
Můj anglickej deník obsahuje autenticky
pojatý návod na život v cizině. Vypráví
o rozhodování, zážitcích a obsahuje smutné i veselé historky jedné bláznivé holky.
Odráží tak příběh psaný formou humori-

stického deníku, jehož součástí jsou cestovatelské zážitky, popis anglického dění
i života samotného.
„Kniha, kterou držíte v ruce, vypovídá
o příběhu jedné (ne)normální holky,
které se dějí (ne)normální věci. Zajímavé
a nevšední na tom je, že vše probíhá
v Anglii, konkrétně ve městě Manchester,
kam se v červenci v roce 2016 rozhodla
odjet pro nové zkušenosti. Snaží se být
dospělá, protože jí nic jiného nezbývá.
Dělat, co ji baví, co jí jde i nejde, snaží
se prostě žít trochu jinak než ostatní a teď
Vám o tom chce vyprávět…“
K zakoupení on-line: www.bookla.cz.

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

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

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA LEDEN
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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INFOCENTRUM

V RADNICI

Vedle informací nabízíme:

turistické vizitky, známky a deníky, odznaky

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

Termín uzávěrky inzerce - 10. 1., pište na hlaska@musobeslav.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
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