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Město Soběslav ve spolupráci
s Diakonií Rolnička a Kulturním domem
města Soběslavi zvou veřejnost na

Vánoční čas v Soběslavi
kulturní akce budou probíhat
od 28. 11. do 23. 12. na nám. Republiky
Podrobný program na str. 13
Rozsah a skutečná podoba naplánovaných akcí
závisí na aktuální epidemiologické situaci.

Dočtete se v tomto čísle:
1

Rozmístění nových nádob
na separovaný odpad

str. 4

2

Ukončení činnosti ordinací

str. 5

3

Práce na modernizaci železničního
koridoru pokračují

str. 6

4

Březová alej bude zachována

str. 7

Všem čtenářům Soběslavské hlásky přejeme veselé Vánoce

foto: Stanislav Tošner
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AKCE V PROSINCI

Upozornění předplatitelům
Děkujeme všem čtenářům Soběslavské hlásky
za přízeň, kterou nám věnovali po celý tento
rok, a nabízíme zájemcům předplatné na rok
2022. Letošní předplatitelé s prosincovým číslem tradičně obdrží složenky, které je potřeba
uhradit do 10. 12. 2021. Noví zájemci se mohou přihlásit v redakci.

Upozorňujeme
na změnu uzávěrky
Termín uzávěrky všech příspěvků do lednového čísla Soběslavské hlásky se mění na
10. 12. 2021. Příspěvky zaslané po uzávěrce již nebudou otištěny. Od únorového čísla
bude termín uzávěrky jako obvykle, tj. 10. den
v měsíci pro inzerci a 15. den v měsíci pro
ostatní příspěvky, včetně vzpomínek.
redakce

Konání kulturních, společenských i sportovních akcí uveřejněných
v Hlásce závisí na aktuálních protiepidemických opatření vlády ČR.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách a jiných
informačních kanálech organizátorů.

Město Soběslav srdečně
zve veřejnost na

Akce v Soběslavi:

17. zasedání

Čt 2. 12. O hladovém vlkovi - loutková pohádka s Mikulášskou
nadílkou, LS Kašpárek a kamarádi, loutkový sál KDMS, 17 h

Zastupitelstva
města Soběslavi

Pá 3. 12. Koncert - Helena Tour 2020 - vzhůru k výškám, velký sál
KDMS, 19 h
St 8. 12. O
 hladovém vlkovi - loutková pohádka, LS Kašpárek
a kamarádi, loutkový sál KDMS, 17 h

15. 12. 2021 od 18 h
ve velkém sále KDMS

St 8. 12. Česko zpívá koledy – Novita, náměstí Republiky, 18 h
Ne 12. 12. Perfect Days - divadelní představení, Pantheon Production
s. r. o., velký sál KDMS, 19 h
Út 14. 12. Univerzita třetího věku, malý sál KDMS, 9 – 12 h
Út 21. 12. Koncert ZUŠ a Gymnázia Soběslav, Evangel. kostel, 18 h
St 22. 12. J akub Jan Ryba – Česká mše vánoční, pod vedením
dirigenta Jiřího Sychy - Hana Žvachtová - soprán, Karolína
Berková - mezzosoprán, Martin Šrejma - tenor-sólista ND,
Vratislav Kříž – bariton - sólista ND, Martina Pechová
- varhany, velký sál KDMS, 19 h

1.
2.
3.
4.

Program:

Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2021
Rozpočet města na rok 2022
Majetkové převody
Informace Výboru pro rozvoj Průmyslové
zóny Soběslav
5. Různé

Čt 23. 12. Živý betlém, začátek na náměstí, 17 – 20 h
So 25. 12. V
 ánoční zábava – hraje Baret!, velký sál KDMS, vstupné
150 Kč, 21 h
Čt 30. 12. 3 5. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města, prezentace běžců na náměstí Republiky od 21:30 h, start hlavního
závodu ve 24 h (více info na str. 22)

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

Středa 8. 12. a 22. 12.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 2. listopadu 2021.
Usnesení č. 20/223/2021
Rada města schvaluje ceny vodného
a stočného pro rok 2022 dle návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou Čevak, a. s.,
České Budějovice.
Ceny pro rok 2022: vodné – 40,66 Kč/m3
+ DPH, stočné – 27,08 Kč/m3 + DPH.
Usnesení č. 20/224/2021
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace komunálního odpadu pro podnikatelské
a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok
2022 následujícím způsobem:
- týdenní svoz popelové nádoby 110 l
3.100 Kč,
- sezónní svoz popelové nádoby 110 l
1.400 Kč,
- týdenní svoz popelové nádoby 240 l
6.200 Kč,
- týdenní svoz kontejneru 1100 l
19.800 Kč,
- sezónní svoz kontejneru 1100 l
9.900 Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Usnesení č. 20/225/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 1/2021 dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ Bc. Zuzanou
Schejbalovou.
Usnesení č. 20/226/2021
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o postupu
prací na realizaci dopravního přestupního
terminálu v Soběslavi.
Usnesení č. 20/227/2021
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 36.000 Kč Diakonii
ČCE – středisko Rolnička ze schváleného
rozpočtu města na rok 2021 na úhradu
části nákladů akce „Vánoce v Soběslavi“.
Usnesení č. 20/228/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Kasyja, s. r. o., Dobrovíz, na dodávku a instalaci nového kamerového bodu na křižovatce
ul. Obchodní a E55 včetně rozšíření datového úložiště za cenu 321.200 Kč + DPH.

Usnesení č. 20/229/2021
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
AutoCont, a. s., Ostrava, na zakoupení
Microsoft SQL Serveru za cenu 288.640 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 20/230/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej části pozemků p. č.
1827/1 a p. č. 1830/1 o celkové výměře 75
m2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města Soběslav, Renátě Pánkové, Klenovice,
z důvodu scelení pozemků.

USNESENÍ

21. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 16. listopadu 2021.
Usnesení č. 21/235/2021
Rada města schvaluje aktualizaci investičních priorit Strategického rámce MAP II
ve školách zřizovaných městem Soběslav
v projektu „Místní akční plán II v ORP
Soběslav“, realizovaným MAS Lužnice, z. s.,
Sudoměřice u Bechyně, a zařazení nových
investičních záměrů škol pro připravovaný
projekt MAP III dle předložených materiálů.
Usnesení č. 21/236/2021
Rada města souhlasí s programem 17.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční ve středu 15. 12. 2021
od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního
domu města Soběslavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Změna č. 4 rozpočtu města v roce
2021
Rozpočet města na rok 2022
Majetkové převody
Informace Výboru pro rozvoj
Průmyslové zóny Soběslav
Různé

Usnesení č. 21/237/2021
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu
Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu
Holasovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ v Nerudově
ulici Bc. Evě Kuklové za plnění mimořádných pracovních úkolů a řízení školy
v době pandemie koronaviru v letošním
kalendářním roce dle předloženého
návrhu.

Usnesení č. 21/238/2021
Rada města souhlasí
s poskytnutím finančních
prostředků ze schváleného rozpočtu města v roce 2021 ve výši
24.259,50 Kč pro ZŠ Komenského a 34.143
Kč pro ZŠ E. Beneše v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od
Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň.
Usnesení č. 21/239/2021
Rada města souhlasí s obsazením
uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Mrázkova čp. 745/II
v Soběslavi dle návrhu předloženého
sociálně zdravotní komisí rady města.
Usnesení č. 21/240/2021
Rada města jmenuje novou členkou
redakční rady Soběslavské hlásky paní Lucii Vojtáškovou s účinností od 1. 1. 2022
a dále uvolňuje z funkce člena redakční
rady pana Davida Kozla na jeho žádost.
Usnesení č. 21/241/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou
OTA ateliér, s. r. o., Praha, na výkon autorského dozoru na akci „Dopravní terminál
Soběslav, odstranění přístavby a stavební
úpravy výpravní budovy“.
Usnesení č. 21/242/2021
Rada města na základě žádosti ředitelky
MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí
s přijetím věcného daru – elektrického vysavače a čističky vzduchu (Hyla EST Ventus
EST, Aera) v hodnotě 61.700 Kč od společnosti Nakladatelství FORUM, Praha, do
majetku školy. Dar je výhrou v soutěži „MŠ
roku 2021“.
Usnesení č. 21/243/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelkou MŠ
DUHA Soběslav Mgr. Alenou Krejčovou na
dodavatele zakázky malého rozsahu pro
část projektu obnovy školní zahrady MŠ
„Zahrada sedmi barev“ (dodávka stavebních úprav včetně herních prvků). Vítězem
výběrového řízení se stala firma Dřevovýroba Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav, s nejnižší cenovou nabídkou 399.926 Kč včetně
DPH. Financování projektu bude z rozpočtu MŠ s podporou SFŽP.
Usnesení č. 21/244/2021
Rada města v návaznosti na usnesení
č. ZM 14/099/2021 souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy mezi městem Soběslav
a Českou republikou – Hasičský záchranný
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sbor Jihočeského kraje na poskytnutí daru
– přilba EOM fluorescenční 6 ks, LED svítilna Nightstick 1 ks a přívěs VZ-22 expres,
N1 včetně příslušenství za cenu 79.116,52
Kč včetně DPH.
Usnesení č. 21/245/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění majetku města a
odpovědnosti za škodu organizovaného
firmou GrECo International, s. r. o., Praha.
Vítězem výběrového řízení se stala Generali Česká pojišťovna, a. s., za cenu 360.180
Kč/rok. Smlouva bude uzavřena na 3 roky
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Usnesení č. 21/246/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
LEDPROFES, a. s., Praha, na rekonstrukci
veřejného osvětlení ve sportovním areálu
města za cenu 289.642,15 Kč + DPH.
Usnesení č. 21/247/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Robertem Juřinou, Soběslav, na zhotovení
projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci „Dopravní propojení

komunikace II/135 a ulice Petra Bezruče,
Soběslav“ (místní komunikace, chodník, cyklostezka – v místě rušené železniční trati)
za cenu 177.000 Kč.
Usnesení č. 21/248/2021
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
č. 20306182, velikosti 1+0, na adrese
Soběslav, Soběslav II, Kadlecova 306, do
nájmu Věře Ptáčkové.
Usnesení č. 21/249/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Milichovský, s. r. o., Liberec, ze dne 5. 6. 2018, kterým se zavádí každoroční navyšování ceny servisní podpory
o inflační koeficient. Cena servisní podpory
pro rok 2022 činí 2.700 Kč + DPH/měsíčně.
Usnesení č. 20/231/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Soběslav a EG.D,
a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce
„Soběslav: přeložka přípojky VN Banes“
na pozemcích p. č. 3606/5, 3607, 3844

a 683/109 v k. ú. Soběslav, které jsou ve
vlastnictví města Soběslav.
Usnesení č. 20/232/2021
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Repam Elektro, s. r. o., Litvínovice, na
dodání 3D vánočního betlému za cenu
102.160 Kč + DPH.
Usnesení č. 20/233/2021
Rada města jmenuje níže uvedené zástupce města na valnou hromadu TJ Spartak
Soběslav v roce 2021:
- Mgr. Alena Krejčová – členka RM
- Michal Turek – člen RM
Usnesení č. 20/234/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu pozemku mezi městem Soběslav
a firmou FINinvest, s. r. o., Praha, na pronájem části pozemku parc. č. 1570/2 v k. ú.
Soběslav pro umístění kamerového bodu
městského kamerového systému za cenu
5.000 Kč vč. DPH ročně.

K rozvoji průmyslové zóny
V minulém čísle Hlásky byla prezentována práce Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav, který zřídilo zastupitelstvo města
začátkem letošního roku a který od té doby intenzivně jedná se
stávajícími podnikateli i s novými vlastníky pozemků v průmyslové zóně mezi železnicí a dálnicí D3. Výbor pokračuje ve své práci
a v současné době se věnuje připravované 2. změně územního plánu města. V Hlásce byly také uvedeny nové skutečnosti a zásadní
změna projektu oproti původnímu návrhu firmy Exprin Property,
s. r. o., která zastupuje vlastníka pozemků p. Tomeše.
I přes tento evidentní posun v jednání, projednávaný opakovaně
na zastupitelstvu města, dostali občané začátkem listopadu tradič-

ní rudočerný leták od spolku Naše Soběslav, který ve svém textu
kromě informací k referendu odsuzuje práci vedení města a je plný
zavádějících informací.
Rozvoj průmyslové zóny je zcela jistě velmi důležitým tématem
ve městě a vyžaduje širokou spolupráci, proto se tímto tématem
budeme nadále intenzivně zabývat a podáme občanům města
relevantní informace včetně informací k připravovanému
referendu.
Ing. Jindřich Bláha
starosta města

Rozmístění nových nádob na separovaný odpad
V rámci rozšíření a zkvalitnění možnosti třídění odpadů byla v průběhu měsíce listopadu 2021 zřízena v Soběslavi dvě nová stanoviště
na tříděný odpad – lokalita ul. Dr. E. Beneše – Podnikatelský dům
Lada a Sídliště Míru – parkoviště u Elektro Novák a. s. Na každém
stanovišti jsou umístěny tři kontejnery – modrý na papír (noviny,
časopisy, sešity, lepenka, letáky), žlutý na plast (plastové obaly,
folie, polystyren, plastové předměty) a zelený na sklo (obalové
a tabulové sklo). Dále bylo na základě požadavku občanů doplněno stanoviště v Chlebově o jeden modrý kontejner na papír.
Všechna tato opatření by měla vést k větší efektivitě třídění využitelných odpadů. Dvě nová stanoviště se stala již 27. a 28. místem
ve městě, kde mohou občané odložit vyseparovaný odpad ze své
domácnosti.
Ing. Jan Mošnička, odbor životního prostředí MěÚ Soběslav
Informace související se systémem odpadového hospodářství a poplatkem za odpad budou uveřejněny v lednovém čísle.
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Akce „Milostivé léto“
Na základě novely OSŘ/Exekučního řádu, konkrétně čl. IV bod 25
je možnost snížit zadluženost občanů
a umožnit jim smazat nezvladatelné
dluhy z minulosti. Tato možnost získala označení „milostivé léto“.
Tohoto osvobození mohou využít pouze fyzické osoby, které mají pohledávky u exekutora, nikoli pohledávky
v exekuci daňové nebo správní.
Dlužníci, kteří mají pohledávky u města
Soběslav, např. nezaplacené místní poplatky za odpad, ze psa, pokuty městské policie, pokuty uložené v přestupkovém řízení, pokuty z živnostenského

úřadu, od odboru výstavby nebo odboru životního prostředí, které byly následně předány k vymáhání exekutorskému úřadu, mají od 29. října 2021
do 21. ledna 2022 možnost zaplatit
celou jistinu a k tomu částku 908 Kč
(750 Kč + DPH) a exekutorský úřad
jim poté automaticky zbytek dluhu
odpustí.
Nabízíme proto občanům, kteří by
o tuto možnost měli zájem, aby se obrátili na finanční odbor Městského úřadu
v Soběslavi, paní Andreu Jelínkovou,
kancelář č. dv. 307, nám. Republiky
59, Soběslav, tel. 381 508 125, která
jim sdělí, zda byly jejich dluhy vůči

Ukončení činnosti
zubní ordinace v Soběslavi
Upozorňujeme, že k 31. 12. 2021 ukončuje zdravotnickou péči v ordinaci Lustigova 403/III, Soběslav praktická
zubní lékařka Radomíra Klimtová.
Pokud občané nemají zubního lékaře, měli by se obrátit
na svoji zdravotní pojišťovnu za účelem nabídky zdravotnické péče. Pro více informací kontaktujte vedoucí
sociálně zdravotního odboru MěÚ v Soběslavi paní Janu
Hákovou:
- tel. 381 508 134
-

e-mail: hakova@musobeslav.cz

redakce

městu Soběslav předány exekutorovi
k vymáhání a vysvětlí jim následující
postup. Mohou se rovněž rovnou obrátit na Exekutorský úřad Plzeň – město, která zajišťuje exekuce pro město
Soběslav, tel: 377 464 009, e-mail:
info@exekutors.cz, datová schránka:
pvwg8xd. Pracovníci této exekutorské kanceláře jim obratem odpoví, zda
jejich pohledávka splňuje podmínky
akce „Milostivého léta“ a sdělí jim,
jaká je výše jistiny, kterou je třeba
uhradit společně s částkou 908 Kč.
Radek Bryll,
tajemník MěÚ

Rekonstrukce
senior-domu pokračuje
Práce v senior-domě výrazně pokročily. V uplynulých měsících byla demontována střecha a odstraněna střešní krytina.
Na obnaženém stropě zhotovitel udělal provizorní izolaci
a ochrannou vrstvu. Poté započaly vyzdívky pátého nadzemního podlaží, čtvrtého v krajních částech budovy.
Po vyzdívkách přistavěného patra byly provedeny věnce, položeny stropní panely, namontovány vazníky a položeny fólie a střešní krytiny. Uvnitř stavby se průběžně dělají vnitřní
rozvody (voda, topení, elektřina, vzduchotechnika) a sádrokartony. V druhé polovině měsíce listopadu se začala montovat okna. Zhotovitel chce ještě před Vánoci položit izolaci na
strop, aby byla na zimu budova shora uzavřena a zateplena.
Stavební práce v následujících zimních měsících budou probíhat zejména ve vnitřních prostorách. V současnosti se nepředpokládá, že by měl být překročen termín dokončení celé
stavby.
-min-

ilustrační foto

Upozornění na ukončení
ORL ambulance
Od 1. 1. 2022 bude ukončena nosní, krční a ušní ambulance MUDr. Jarmily Voštové v Soběslavi a v Táboře.
Ilona Dimitrijevičová
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici
městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou
b) minimální věk 18 let
c) trestní bezúhonnost
d) dobrý zdravotní stav
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady
g) řidičský průkaz sk. „B“
g) časová flexibilita
h) zbrojní průkaz skupiny D
výhodou
Přihláška musí obsahovat:
• životopis
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý

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

Práce na modernizaci železničního koridoru pokračují
Vážení čtenáři, postup stavební činnosti,
která pokračuje dle harmonogramu prací, je průběžně dokumentován na příspěvcích umístěných na webových stránkách stavby https://sobeslav-doubi.cz.

V období od června 2021
jsme provedli práce na nové komunikaci
vedoucí přes nově budovaný Zvěrotický
tunel. Komunikace bude od 1. 3. 2022 spojovat okraj obce Zvěrotice s komunikací
Tyršova a dálnicí D1.

Byl vybudován propust převádějící místní
vodoteč pod budoucí komunikací Tyršova
– u garáží (spojka mezi ul. Tyršova a Na
Douskách) a pokračují práce na navazujících opěrných zdech a tělese nově budované komunikace. Ta bude napojena na
již realizovanou přeložku mezi ul. Tyršova
a Petra Bezruče v říjnu 2022, po zrušení
násypu stávající železniční tratě. Přístup
ke garážím je v současné době umožněn po
stávajících komunikacích bez omezení.
Práce na zdech na straně u garáží budou
pokračovat v roce 2022 a tímto bychom

rádi opětovně upozornili majitele garáží
na případné omezení, které bude znamenat změnu vjezdů do objektů sousedících
přímo se stavbou. Upozorněni budou opět
vývěskami umístěnými na dotčených
objektech garáží.
Dále pokračují práce na Černovické estakádě a estakádě přes rybník Kamenný.
Betonáž ostění Zvěrotického tunelu je již
ukončena a pokračují práce na vnitřním vybavení tunelu, po provedení vnější izolace
tubusu dochází k jeho postupnému zasypávání.

Uvedli jsme do provozu nově vybudovanou spojku mezi obcemi Roudná a Doubí.
Komunikace je vedena přes nově vybudovaný nadjezd.

Dále v období
červenec až prosinec 2021
pokračují práce na nově budovaném podchodu pro pěší v místě stávajícího silničního přejezdu v Soběslavi. Práce budou pokračovat po etapách až do listopadu 2022,
kdy bude podchod uveden do provozu
spolu s celou stavbou. Do 3. 3. 2022 bude
zachován provoz přes silniční přejezd. Po
tomto datu bude přejezd změněn POUZE
na přechod pro pěší a silniční provoz bude
veden v trase přes nově vybudovanou komunikaci přes Zvěrotice. Bezpečnost přechodu pro pěší bude zajištěna stávajícím
zabezpečovacím zařízením přejezdu.

Nově budovaný podchod u přejezdu přes koleje v ulici Petra Bezruče a instalace
kolejí na náspu nedaleko železniční stanice v Soběslavi. Zdroj foto: sobeslav-doubi.cz
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Po celé délce nově budované tratě jsou zhotovena nová zemní tělesa, nové zářezy, které jsou chráněny nově budovanými zárubními
zdmi.

Co nás čeká v roce 2022
V následujícím roce se zaměříme na práce týkající se zhotovení železničního svršku, nového trakčního vedení a zprovoznění
nového zabezpečovacího zařízení na nově vybudované trati.
Práce budou v tomto roce již probíhat ve výlukách železničního
provozu. První proběhne v termínu 3. 3. 2022 – 1. 4. 2022, kdy
bude vlaková doprava ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2022 v úseku Veselí
n. L. – Planá n. L. nahrazena autobusovou dopravou.
Zároveň dojde k vyloučení železničního provozu na „sudých“ staničních kolejích 2,4 a částečně po dohodě s obsluhou vleček i staniční koleje šest v Soběslavi. Od 3. 3. 2022 dojde zároveň k uzavření silničního přejezdu pro automobilovou dopravu a k jeho
změně na přechod pro pěší.
Automobilová doprava bude vedena po nově vybudované komunikaci přes nově vybudovaný Zvěrotický tunel na silnici Sedleč-

ko – Zvěrotice. Tato trasa nebude vhodná pro nadměrné náklady
z důvodu nízké podjízdné výšky pod stávajícím mostem v ul. Tyršova. Nadměrná doprava bude vedena přes dálnici D3 sjezdem
Soběslav, Planá n. L. na silnici I/3. Toto omezení bude trvat až do
zprovoznění nově budované přeložky ul. II/135 z ul Tyršova „k
Lidlu“ a to po odtěžení stávajícího náspu.
Vyřešení dopravní situace s provozem nadměrných nákladů přes
nově vybudovanou přeložku silnice II/135 předpokládáme v období konec října 2022.
Od 1. 9. 2022 bude železniční provoz veden již po nově vybudované
železniční trati z Plané n. L. do Soběslavi. Navazovat bude vyloučení železničního provozu na „liché“ skupině kolejí v Soběslavi, kdy
dojde k dokončení budovaného podchodu a uvedení do provozu
celé stavby a to v termínu 27. 11. 2022.
Ještě před uvedením nově vybudované trati do provozu počítáme
s Dnem otevřené stavby.
Michal Mokrý,
Strabag Rail a.s.

Stolní kalendář pro rok 2022
Udělejte radost sobě i svým blízkým, pořiďte si domů STOLNÍ
KALENDÁŘ na rok 2022 s historickými fotografiemi, které vás zavedou zpět v čase na známá místa v Soběslavi.
Vznikl za podpory Jaroslava Pražmy a Petra Lintnera, z jejichž archivů
otištěné fotografie pocházejí. Na grafické podobě se podílel ateliér Viva
Design s.r.o.
Kalendáře posíláme poštou nebo je možné si je koupit v infocentru na
náměstí Republiky čp. 1. Cena kalendáře je 129 Kč.
-pim-

Stavební úpravy
Mrázkovy ulice
březová alej bude zachována
Na základě četných dotazů bychom rádi upřesnili
informace týkající se březové aleje v Mrázkově ulici
v Soběslavi. Na stavební úpravy této ulice má město
zpracovanou studii a občané s ní byli seznámeni
v minulém čísle Hlásky.
S ohledem na skutečnost, že stáří většiny bříz tvořící toto
dominantní stromořadí je více než 80 let, město pravidelně,
každý rok, posuzuje zdravotní stav jednotlivých stromů.
Stromy suché či nemocné jsou v zimním období odstraněny
a nahrazeny novými stromy. Někdy, bohužel, musíme i během roku odstranit břízu vyvrácenou či zlomenou silným
větrem.
V rámci plánovaných stavebních úprav Mrázkovy ulice
není plánováno plošné kácení tohoto stromořadí. V rámci
dalších stupňů projektové dokumentace dojde k posouzení stavu jednotlivých stromů odbornou firmou a pouze
ty břízy, které nebudou zdravotně vyhovovat, budou odstraněny a nahrazeny novou zelení. S výsledky posouzení
zdravotního stavu stromořadí budou občané města
samozřejmě prostřednictvím Hlásky seznámeni.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Soběslav
vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení místa pracovníka Kanceláře tajemníka
Městského úřadu v Soběslavi – investice města
Pracovní náplň: dozorování a koordinace průběhu investičních akcí města, přebírání prací, prověřování a zajišťování
úplnosti projektové dokumentace, zpracování zápisů
a protokolů souvisejících se stavbami, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace
Předpoklady:
- státní občan ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
- dosažení věku 18 let se způsobilostí k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- znalost práce s PC – Word, Excel,
- řidičské oprávnění sk. B.

Na náměstí stanul
první posel Vánoc
Správa města Soběslavi nainstalovala ve středu 10. listopadu na náměstí Republiky vánoční strom. Letos do zimních
večerů zazáří smrk stříbrný. Strom městu daroval Tomáš
Brom ze Soběslavi, kterému tímto děkujeme. S dopravou
pomáhala firma Spilka a Říha s.r.o. Rozsvícen byl v neděli
28. listopadu.
Jako v minulém roce, i letos se vánoční osvětlení v Soběslavi rozšířilo o nový prvek, světelný betlém, který adventní
i vánoční čas v našem městě učiní ještě přívětivějším než dříve.
-min-

K přihlášce je nutno připojit následující doklady:
- životopis s uvedením údajů o odborných znalostech
v oblasti stavebnictví,
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z rejstříku trestů.
Přihlášku je možné doručit do 12. 1. 2022 na adresu Městského úřadu Soběslav – náměstí Republiky čp. 59/I, 392 01,
Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi Ing. Radek
Bryll, tel. č. 381 508 121, e-mail: tajemnik@musobeslav.cz.
Předpokládaný termín nástupu: od 1. 2. 2022 nebo dle dohody.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

INFORMACE OHLEDNĚ
KORONAVIRU
Vláda ČR 25. 11. schválila vyhlášení nouzového
stavu s účinností od 26. 11. po dobu 30 dnů
a dále zpřísnila protiepidemiologická opatření.
Z důvodu měsíční periodicity vydávání zpravodaje a s tím související neaktuálnosti sdělení
ohledně epidemie coronaviru naleznete aktuální
informace na www.musobeslav.cz.
Termíny konání akcí uveřejněných v tomto
čísle Hlásky doporučujeme ověřit si před jejich
konáním na webových stránkách a jiných
informačních kanálech organizátorů. Může být
změněn jejich rozsah nebo mohou být zrušeny.
-redakce-

Program během adventu a vánočních svátků
nejen v evangelickém kostele
28. 11. 1. adventní neděle – bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně,
kostel, 9.30 h
12. 12. Tradiční adventní divadelní hra: „Jozue ten porazil Jericho“,
kostel, 17 h
21. 12. 	Koncert ZUŠ a Gymnázia Soběslav pro veřejnost,
kostel, 18 h
22. 12. Koncert ZUŠ a Gymnázia Soběslav pro školy, kostel
23. 12. 	Živý Betlém, procházka po Soběslavi, začátek cesty na náměstí,
17 - 20 h
25. 12. Boží hod - slavnostní bohoslužba, kostel 9,30 h
2. 1.	Novoroční bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně,
kostel, 9.30 h
Za evangelickou církev v Soběslavi přeje skutečné prožití Božího navštívení
Richard Dračka, farář
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VZPOMÍNÁME

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:

Dne 14. ledna uplyne
16 smutných let,
kdy nás náhle opustil
tatínek a rychtář obce
baráčnické pan
Karel Šíma.
S láskou a bolestí
v srdci vzpomíná dcera
Ivana s manželem
a vnučka Lucie.

Dne 25. 12. 2021
uplyne již 15 smutných
let, co nás opustila
paní Marie Mixová
ze Soběslavi.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, děkujeme
za tichou vzpomínku.
S vděčností a láskou
vzpomíná dcera
s vnoučaty.

Utichlo srdce, zmlkl hlas,
měl jsi rád život i nás.
Co více Ti můžeme dát,
světélko rozsvítit, kytičku položit a tiše zaplakat.
Dne 11. prosince
uplyne 1. rok od úmrtí
Ing. Josefa Píchy
z Vesců.
S láskou vzpomínají
manželka Hana, dcera
Hana a synové Pavel
a Petr s rodinami.

-

Sofie Mašková
Miroslav Pecháček
Amélie Váňová
Josef Kotlár
Mia Loudínová

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
-

Jan Spejchal
Radim Zeman
Blažena Bernasová
Marie Coufalová
Anna Rypáčková
Vojtěch Pánek

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Ze srdce děkujeme všem,
kteří se v našem těžkém
období přišli rozloučit s mým
manželem a otcem našich
synů, Radimem Zemanem.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě znamenají víc,
než ostatní. O to těžší je naučit se žít bez nich.
Dne 19. 12. 2021 to bude 9 let, co nás navždy opustila
maminka, babička a prababička Helena Lacinová
a 3. 1. 2022 to bude 5 let, co nás navždy opustil
tatínek, dědeček a pradědeček Karel Lacina.
S láskou vzpomínají dcera Šárka
a vnučka Šárinka s rodinami.

Dne 26. 12. 2021
to bude smutných 20 let,
co dotlouklo srdce
našeho syna
Jana Kováče
ze Soběslavi.

Děkujeme za Vaše projevy
soustrasti.
Manželka Jaroslava, synové
Radim a Pavel s rodinami

Stále vzpomínají
rodiče, bratr Martin
a sestra Veronika.

Římskokatolická farnost Soběslav Vás zve na
Vánoční zastavení u jesliček se zpěvem koled
v podání Chrámového sboru sv. Petra a Pavla

GLORIA IN EXCELSIS DEO
ilustrační foto

Neděle 26. prosince 2021 od 16 h
kostel sv. Petra a Pavla v Soběslavi
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Tento rozpis bude platný dle
aktuálních opatření vlády ČR

Vánoční bohoslužby
v Soběslavi
24. 12. 2021, pátek - Štědrý den:
Mše svaté z vigilie slavnosti Narození Páně:
▪ kostel sv. Petra a Pavla - 16 hod.
pro rodiny s dětmi
▪ kostel sv. Petra a Pavla - 22 hod.
25. 12. 2021, sobota - Slavnost Narození
Páně - mše sv.:
kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.
26. 12. 2021, neděle - Svátek Svaté
rodiny, sv. Štěpán, prvomučedník - mše
sv.: kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.
31. 12. 2021, pátek - Sv. Silvestr
kostel sv. Petra a Pavla - 16 hod.
- poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2022, sobota - Nový rok - mše
sv.: kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 hod.

Otevření kostela sv. Petra a Pavla

sobota 25. 12. 2021 - od 14 do 17 hod.
neděle 26. 12. 2021 - od 14 do 17 hod.

„Gloria in excelsis Deo“

26. 12. 2021, neděle - kostel sv. Petra
a Pavla - 16 hod. – Vánoční zastavení
u jesliček se zpěvem koled v provedení
Chrámového sboru sv. Petra a Pavla

POKOJÍČKY PRO PANENKY
VE VESELÍ
Během adventu a vánočních svátků
bychom Vás, Vaše děti a vnoučata rádi
pozvali do veselského Weisova domu,
kde je k vidění výstava pokojíčků
pro panenky ze sbírek Muzea hraček
v Rychnově nad Kněžnou. Prostřednictvím těchto oblíbených dětských hraček představí historii bytové kultury
i proměnu obchodů během 20. století
a především to, s čím si hrály děti předchozích generací. Věříme, že výstava
umístěná v nově rekonstruovaných
výstavních a budoucích expozičních
sálech objektu zaujme návštěvníky
všech generací od nejmenších dětí až
po pamětníky. Pro dospělé jso
u připraveny i naučné tabule zpracovávající historii tohoto fenoménu,
děti zveme také do herního koutku s
kuchyňkou. Výstava bude otevřená
během celého prosince až do neděle
2. 1., a to denně kromě pondělí (a kromě svátečních dnů 24. a 25. 12.) od
9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin. Rádi
Vás tedy přivítáme také na Štěpána
anebo v následujícím týdnu včetně Silvestra a Nového roku.
ADVENTNÍ NEDĚLE
A SAVCI V SOBĚSLAVI

Pozvánka do divadla
Neděle 12. prosince v 19 h

Pantheon production s.r.o.
Perfect Days
Autor: Liz Lochheadová
Režie: Petr Kracík

Romantická komedie
nejen o ženách
a nejen pro ženy.

Úspěšná kadeřnice Barbs má na první
pohled úplně všechno: prosperující firmu,
popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí - nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let,
kdy se to musí podařit. Jenže manželství se
jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál
a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají. Barbs si připadá absolutně

nenaplněná. K čemu je žití na vysoké
noze, když na vás v obrovském bytě nikdo
nečeká?
Na co máte spoustu peněz, když je nemáte
s kým utrácet? A co teprve, když je vám 40
a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov
na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává prioritou a posedlostí.
Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Hra Perfect days je vtipným
důkazem toho, že život pro nás vždy chystá
něco úplně jiného, než si plánujeme.
Hrají: Barva - Lenka Vlasáková, Brendan
- Jan Dolanský, Grant - Jan Hofman,Sadie - Dana Syslová/Eva Lecchiová, Alice
Petra Jungmanová, Dave - Vilém Udatný.
Vstupné mimo předplatné 350 Kč.

V Rožmberském domě je během
prosince pro objednané školní i jiné
skupiny přístupná výstava Savci
Táborska a umělecko-historická expozice Soběslav – město pětilisté růže.
K oběma pro školy nabízíme i lektorské programy.
Smrčkův dům bude otevřen během
3. adventní neděle 12. 12. v rámci
vánočního programu připraveného
městem Soběslav. Od 14 do 17 hodin
si můžete prohlédnout stylově vyzdobenou blatskou světnici a současně zde
proběhne výtvarná dílna zajišťovaná
místní ZUŠ.
Příjemný advent i vánoční svátky
a hlavně hodně zdraví Vám přeje,
Daniel Abazid
vedoucí Blatského muzea
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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

Konání kulturních a společenských akcí v prosinci závisí na aktuálních opatření
vlády ČR. Aktuální informace sledujte na webových stránkách
a jiných informačních kanálech organizátorů.

Program KD Soběslav – prosinec 2021
Čt 2. 12. 17.00 LS Kašpárek a kamarádi – O hladovém vlkovi, loutková pohádka s Mikulášskou nadílkou, loutkový sál, vstupné dospělý 30 Kč,
děti 20 Kč
Pá 3. 12. 19.00 Koncert - Helena Tour 2020 -Vzhůru k výškám, velký sál
So 4. 12. 18.00 Věneček B - závěrečný ples Kurzů tance a společenské výchovy
St 8. 12. 17.00 LS Kašpárek a kamarádi – O hladovém vlkovi, loutková
pohádka, loutkový sál, vstupné dospělý 30 Kč, děti 20 Kč
Čt 9. 12. 16.00 Diakonie Rolnička – Věneček TK., velký sál
Ne 12. 12. 19.00

P
 antheon Production s.r.o., Perfect Days, divadelní představení - Předplatné Zima a jaro 2021 - 2022!, velký sál, hrají Lenka
Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová, Petra Jungmanová, Vilém Udatný, vstupné mimo předplatné 350 Kč
Út 14. 12. 9.00 - 12.00 Univerzita třetího věku, malý sál
St 15. 12. 18.00 Zastupitelstvo, velký sál
St 22. 12. 1
 9.00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční, pod vedením dirigenta
Jiřího Sychy - Hana Žvachtová - soprán, Karolína Berková - mezzosoprán, Martin Šrejma - tenor-sólista ND, Vratislav Kříž – bariton - sólista ND, Martina Pechová - varhany, velký sál, vstupné
220 Kč
So 25. 12. 21.00 Vánoční zábava – hraje Baret!, velký sál, vstupné 150 Kč

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 2022 zdraví a pohodu.
Děkujeme všem firmám za podporu KDMS v roce 2021, přejeme hodně
pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci v novém roce 2022.
Pracovníci KDMS

Plesová sezona 2022
Pá 7. 1. Sportovní ples (vstupenky v KD)
Pá 14. 1. MP Gymnázium 4. A
Pá 21. 1. MP Gymnázium 6. B
Pá 28. 1. Rybářský ples (vstupenky v KD)
Pá 4. 2. Staročeský bál
Pá 18. 2. Společenský ples (vstupenky KD)
Pá 11. 3. Ples Diakonie Rolnička
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Město Soběslav ve spolupráci s Diakonií Rolnička a Kulturním domem města Soběslavi
Vás zvou na

V

n
c
í
o
c
n
as
á
v Sobeslavi

Neděle 28. listopadu
10:30 – 18:00 náměstí Republiky
Rozsvícení vánočního stromu a Rolničkový adventní trh
17:00 Rozsvícení vánočního stromu

Neděle 5. prosince
14:00 - 17:00 náměstí Republiky
Vánoční trh Mikuláš s anděly a čerty na náměstí Vánoční dílna
Mikulášská pohádka Koncert skupiny Péro za kloboukem
Středa 8. prosince
18:00 náměstí Republiky
Česko zpívá koledy
Tradiční zpívání koled se sborem Novita
Pátek 10. prosince
16:00 - 18:00 Dům dětí a mládeže
Zvonkový průvod
Neděle 12. prosince
14:00 - 17:00 náměstí Republiky
Vánoční trh Výtvarná dílna ZUŠ ve Smrčkově domě
Koncert skupiny Jen tak tak ze Soběslavi
Neděle 19. prosince
14:00 - 17:00 náměstí Republiky
Vánoční trh Dětská tržnice Dřevěný kolotoč
Koncert kapely Cihelna a spol.
Sobota 25. prosince
14:00 náměstí Republiky
Vánoční vytrubování
Žesťový orchestr
Středa 29. prosince
16:00 náměstí Republiky
Koncert
Sobota 1. ledna 2022
18:00 náměstí Republiky
Novoroční ohňostroj
od 17:00 rozlévání novoročního punče
Rozsah a skutečná podoba naplánovaných akcí závisí
na aktuální epidemiologické situaci a platných nařízeních
vlády ČR. O skutečné podobě akcí bude včas informovat
městský rozhlas, webové stránky i FB profil města Soběslav.

prosinec 2021
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FILMOVÝ KLUB
Rytíři spravedlnosti
6. prosince ve 20 h se můžete těšit na drsný skandinávský humor
ve filmu známého dánského režiséra Anderse Thomase Jensena
„Rytíři spravedlnosti“.
V jedné z hlavních rolí uvidíte herce, jenž hraje snad ve všech
dánských filmech (skvěle), Madse Mikkelsena. Nesourodá skupina mužů pátrá po příčině železničního neštěstí. Vypadá to, že
nešlo jen o nehodu.
za spolek Soběslávka Jan Růžička
foto zdroj: csfd.cz

MŠ DUHA
Školka plná andělů
13. listopadu je světový Den laskavosti,
loni jsme se zapojili
poprvé a ve školce
kreslili obrázky pro
babičky a dědečky do
senior-domu, letos máme projekt „Učíme
se pomáhat“. Děti zhlédly scénku o nemocném medvídkovi, který se dostal do
nemocnice a kreslily přáníčka pro onkologické pacienty. Laskavost je to nejmenší
a přitom to největší, co můžeme udělat pro
druhé i pro sebe. A je hezké, že i děti dokáží
vymyslet, jak potěšit ostatní.
Období adventu je krásné a kouzelné
období a my ve školce se na něj už moc
těšíme. V letošním roce má náš adventní
čas téma „Školka plná andělů“. Andílky
vyráběly děti ze všech tříd na stromečky,
které budou zase zdobit vchod do mateřské školy. Anděly v různé podobě uvidíte
i na našem plotě. Pro děti máme připravenou Andělskou cestu, o její podobě se
budeme rozhodovat na základě aktuální
situace, ale děti o ni určitě nepřijdou. Čeká
nás také Mikulášská návštěva a Štědrý den
ve školce. Společně si přiblížíme adventní a vánoční tradice, ozdobíme stromeček

pro zvířátka a užijeme si společné chvíle
tohoto krásného období plného očekávání a hvězdiček v dětských očích. Přejeme
všem dětem, rodičům i čtenářům Hlásky

poklidné a voňavé adventní období a buďme k sobě laskaví. Laskavost nás totiž dělá
šťastnější.
kolektiv MŠ DUHA

Děti z modré třídy sledují scénku k projektu „Učíme se pomáhat“.
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MŠ NERUDOVA
Podzimní tvoření
Přehlídka výtvarných prací podzimní tvoření na
téma „Dýňová strašidýlka“ se dětem
a jejich maminkám
či tatínkům určitě vydařila. Děti vyráběly
strašidýlka doma a pak je přinesly do mateřské školy. Hotové výrobky byly vystaveny venku u hlavního vchodu do mateřské
školy. Bylo se opravdu na co dívat. Děti
a maminky byly moc šikovné, využily nejen dýně, ale i různé jiné přírodniny
a materiály. Fantazie při tvoření a dlabání dýní všech zúčastněných byla opravdu
veliká. Děti měly z dýňových strašidýlek
obrovskou radost.

paní asistentka Baruška a mohli jsme začít.
Za to velké díky! Děti sledovaly celý proces moštování a také ve skupinkách pomáhaly umýt jablíčka. Připravily je na drcení
a ruční lisování. Velkou odměnou jim byl

slaďoučký mošt z jablíček, který všichni
s velkou chutí ochutnali.
Děti se těší na „Čertování“ a mikulášskou
nadílku a dárečky pod stromečkem.
kolektiv MŠ Nerudova

Moštování
Velký zážitek měly děti při moštování na
školní zahradě. Nejdříve musíme poděkovat všem rodičům, kteří přinesli do mateřské školy dětem jablíčka. Bez této pomoci
by se moštování asi neuskutečnilo. Všechny potřebné věci na moštování přivezla

ZŠ A SŠŘ SOBĚSLAV
Výlet do Prahy
Dne 4. 11. 2021 se žáci
tříd oboru Kadeřník a
Umělecký kovář Střední
školy řemeslné Soběslav
zúčastnili exkurze v Národním muzeu v Praze, v Obecním domě
výstavy šatů „Timeless Blanka Matragi“
a výstavy „iMucha“. Náš výlet začal tím, že
jsme se do Prahy dopravili vlakem. Výlet
se nám snažil překazit déšť, ale nepovedlo
se mu to. I když pršelo, tak jsme se moc
těšili. Po příjezdu do Prahy jsme se vydali do Národního muzea. Tam jsme dostali
přístup úplně kamkoliv. Nejvíce nás zaujala expozice Evoluce života a z nejvyššího
patra muzea výhled na Prahu. Poté jsme se
vydali k Obecnímu domu. Od Národního
muzea nám cesta trvala asi půl hodiny.
Bohužel na výstavě jsme se dozvěděli, že
vstup mají pouze očkovaní. Někteří šli na
prohlídku a ostatním přišel vhod náhradní
plán – nakupování. Kolem druhé hodiny
jsme se všichni setkali a vyrazili na vlakové nádraží. Společně jsme se vrátili z Prahy
do Soběslavi. Výlet se nám moc líbil a jeli
bychom na něj znova.

Katrin Holubová, Markéta Kadlecová, třída K3
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ZŠ E. BENEŠE
Hvězdárna a Planetárium
České Budějovice
V rámci projektového dne
ŠD jsme s našimi prvňáčky
ve středu 13. října 2021 vyrazili na exkurzi do českobudějovické Hvězdárny a planetária, které letos slaví již 50 let od svého
otevření. Cílem projektové výuky bylo
seznámení se s objekty denního i nočního
nebe. V kinosálu s kvalitním ozvučením
a pohodlnými sedadly tak děti měly možnost vidět Slunce, Měsíc, planety sluneční soustavy, hvězdy, obrázky souhvězdí,
různé animace i celooblohová videa. Děti
zvládly základní orientaci na noční obloze a naučily se rozeznávat hvězdné nebe.
Na noční obloze už tedy umíme najít šest
souhvězdí: Velká medvědice, Malý medvěd, souhvězdí Orion, souhvězdí Jižní
kříž, souhvězdí Kasiopeji a Kuřátka.
Závěrem jsme se dozvěděli informace
o nejjasnější hvězdě Polárce, též nazývané
Severka, která byla v minulosti důležitým
orientačním bodem pro cestovatele

i mořeplavce. Spolehlivě nám vždy ukazuje
směr k severu.
Komentář byl přizpůsoben žákům prvního
ročníku. Byl veden formou cílených otázek k chápání základních astronomických
faktů tak, aby byly děti následně schopny
samostatné orientace na hvězdném nebi.

Po skončení programu byl pro prvňáčky
velkým zážitkem i samotný nákup upomínkových předmětů ve vstupní hale planetária, stejně jako cesta autobusem. Společně
jsme si středeční odpoledne náramně užili.
Š. Kovářová, V. Rončáková

Halloweenské odpoledne ve školní družině

Dopravní hřiště

Pro děti z třetích tříd byly v pondělí 25. 10. 2021 na několika stanovištích připraveny různé úkoly - přenášení obrázků
brčkem, lovení pavouků a hadů. Děti si vybraly plastové
vajíčko a v něm byl schovaný další úkol, dále skládaly obrázky atd. Za každý splněný úkol obdržely na kartičku se
svým jménem malého pavoučka. Po splnění všech úkolů
dostaly děti drobnou odměnu. Na úplný závěr halloweenského odpoledne na děti čekalo drobné občerstvení a film.
Myslím si, že si program užily.
Monika Jonášová

Během měsíce října se všechny čtvrté ročníky zúčastnily výuky na
dopravním hřišti v Soběslavi.
V první části se děti seznámily s pravidly silničního provozu.
Objasnily si projíždění křižovatkami, poznávaly nejdůležitější dopravní značky. V neposlední řadě si připomněly, jakou výbavu má mít jejich jízdní kolo a za jakých podmínek se mohou stát účastníky silničního provozu. Po hodině teorie si všichni mohli vše vyzkoušet a ověřit
v praxi. Chvíli byli chodci, chvíli se z nich stali jezdci na kolech nebo
koloběžkách. Výuka rychle utekla. Dětem se na dopravním hřišti líbilo
a již se těší na další dopravní lekci, která by měla proběhnout na jaře.
Žáci a učitelky ze čtvrtých tříd

ZŠ KOMENSKÉHO
Výlet školní družiny – Čapí hnízdo
O podzimních prázdninách ve středu
27. 10. 2021 vychovatelky školní družiny připravily pro děti výlet do „Ekocentra
Čapí hnízdo“ v malebné krajině Benešovska.
Pro děti byla připravena naučná stezka s odborným výkladem. Na
této netradiční procházce se děti seznámily s různými druhy zvířat volně žijícími na našem území, s okolní krajinou a tím, jak
ji člověk ovlivňuje či přetváří. Poznaly různá plemena hospodářských zvířat, dozvěděly se o jejich využití a následně si prohlédly
jízdárnu. Navštívily také takzvaný „Labyrint“, který je součástí

„Ekocentra“. V Labyrintu se nachází expozice trvale hendikepovaných živočichů, kteří pocházejí ze stanic pro zraněné jedince,
které již nebylo možné navrátit do volné přírody. U jezírka měly
děti možnost vidět některé druhy brodivých a vodních ptáků. Zaujaly je také pavilony s exotickými zvířaty. Během celé stezky
děti plnily různé sportovní a přírodovědné úkoly. Nejvíce zábavy
si užily při návštěvě lanového parku a dětského hřiště, které jsou
součástí „Ekocentra“.
Tento výlet přinesl dětem nevšední zážitky, pomohl zvýšit zájem
o přírodu a o problémy životního prostředí.
Vychovatelky ŠD,
Jitka Macháčková, Dagmar Pechová,
Jitka Podhradská, Radka Vilímková

prosinec 2021

17

Vítězné okresní
florbalové kolo

•

Bojovné, pilné, statečné, nebojácné, poctivé. Takto lze stručně charakterizovat
družstvo dívek ze 6. a 7. tříd, které reprezentovaly naši školu na florbalovém turnaji
v Sezimově Ústí. Turnaje mezi základními
školami se zúčastnila družstva sedmi základních škol – ZŠ Malšice, ZŠ Jistebnice,
ZŠ Planá nad Lužnicí, ZŠ Sezimovo Ústí
9. května, ZŠ Soběslav E. Beneše, ZŠ Tábor Zborovská a naše základní škola. Družstva se mezi sebou utkala spravedlivým
systémem každý s každým.
Výsledky jednotlivých zápasů našeho
družstva během turnaje byly:
•
•
•
•

ZŠ Komenského
- ZŠ Planá nad Lužnicí
 	
ZŠ Komenského
- ZŠ Tábor Zborovská
 	
ZŠ Komenského
- ZŠ Sezimovo Ústí 9. května
ZŠ Komenského
- ZŠ Soběslav E. Beneše

ZŠ Komenského
- ZŠ Malšice                         2 : 3
• ZŠ Komenského
- ZŠ Jistebnice
2:0
Po celkovém sečtení výsledků ze všech
zápasů obsadilo družstvo naší školy
1. místo a zajistilo si tak postup na krajské
finále, které by se mělo uskutečnit v lednu

v Českých Budějovicích. Děvčatům
děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Sestava vítězného družstva: Veronika
Holcová, Lucie Jansová, Gabriela Vlnová - všechny 7. A, Tereza Rokosová 7. B, Kateřina Vilímková 7. C, Anna
Hrušková, Barbora Stiborová - obě 6.B.
                                                    Jan Holas

2:0
1:0
4:0
2:0

I MY
Přání a poděkování z I MY
Letošní rok byl rychlý a zvláštní, ale mnoho se
toho, přes to přese všechno, povedlo a jsem za něj
vlastně vděčná, naučil nás mnohé.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem z I MY, kteří v rodinách
dětí s handicapem profesionálně a neúnavně pomáhali. Do 84
rodin v kraji jezdili vybaveni nejenom hračkami a pomůckami,
ale především svými znalostmi z oborů speciální pedagogiky,
sociální práce, psychologie a zdravotnictví.
Jejich erudice a empatie pomáhala zvládat rodinám jejich náročnou situaci. Jmenovitě jsou to Míša Bumbálková, Petra Lexová,
Gabča Janoušková, Lea Stiborová a Barbora Žáková.
Bez podpůrného týmu “dohodářů” by to nešlo a tak děkuji i Míše
Mrázkové, Věrce Srdečné, Juditě Vedlové, Elišce Fialové, Pavlovi
Fukarovi, Nikole Bílé a J. Baslerovi.
Upřímně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na
akcích nebo pečovali o děti s handicapem na pobytech pro rodiny
a Dobrovolnickému centru Rolnička.
Velké díky patří i vám všem, kteří jste nás podporovali - radou,
financemi, službou… Jste všichni pro nás nesmírně důležití a bez
vás by to šlo hodně těžko…. děkujeme!
Všem parťákům I MY i čtenářům přeji, aby prožili vánoční svátky s pocitem co největšího klidu a štědrosti a do nového roku
silné nervy, pevné zdraví a nezdolnou víru v humor, dobrotu
a lidskost.
Klára Csirková,
ředitelka I MY, ops

komorní pěvecký sbor

srdečně zve na
adventní a vánoční koncerty
28. 11. náměstí Republiky

Soběslav

10:30 h

11. 12. kostel sv. Anny

Přehořov

16 h

12. 12. kaple sv. Anny

Košice

15 h

12. 12. zámek 		

Myslkovice 17 h

18. 12. kostel sv. Vavřince

Dírná

17 h

27. 12. kostel ČCE 		

Soběslav

18 h

30. 12. kostel sv. Václava

Dráchov

18 h

Uskutečnění koncertů je závislé na přijatých opatření vlády.
Aktuální informace ohledně konání koncertů budou
uveřejněny v prosinci na www.musobeslav.cz
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RC SOBÍK
Prosinec bývá obdobím rekapitulování a především rozjímání.
I my bychom rády zrekapitulovaly další rok v našem centru.
Máme za sebou opravdu hodně práce, kterou děláme pro Vás
a Vaše děti.
Mimo jiné jsme realizovaly čtyři týdny příměstských táborů,
workshopy první pomoci, oslavily společně Den dětí, zorganizovaly prodejní burzy a především Vám nabízely aktivní pravidelný program. Největší odměnou je pro nás rozjařený pohled dětí,
které zdraví našeho Sobíka. Všem bych přála tuhle radost zažít.
Je až neuvěřitelné, jak moc dovede náš maskot - plyšový Sobík.
Ráda bych poděkovala všem členům za Vaši přízeň a za celý kolektiv RC Sobík popřála poklidné Vánoce, plné radosti, lásky
a společných chvil s rodinou. A samozřejmě také šťastný vstup do
Nového roku, ve kterém věřím, že budeme stále nacházet k sobě
cestu radostnými kroky.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Slavnostní promoce studentů VU3V

V úterý 9. listopadu se v malém sále kulturního domu uskutečnila promoce Virtuální university třetího věku (dále jen
VU3V), která v Soběslavi probíhá při
České zemědělské univerzitě v Praze.

Promoce se koná jednou ročně a mají na
ni nárok studenti VU3V, kteří úspěšně
absolvovali šest semestrů. Z důvodu
epidemické situace se nemohla uskutečnit
v zázemí univerzity, studenti ji však zhlédli na předtočeném videu, během kterého
zazněla i studentská hymna Gaudeamus
Igitur.
Absolventi studia během ceremonie obdrželi potvrzení o absolutoriu a vedle gratulací si z rukou ředitele KDMS Petra Valeše
a tutorky Lídy Zbytovské převzali růže
a drobné dary, které pro tuto příležitost
poskytlo Infocentrum města Soběslavi.
Nepromovaní studenti si pak odnesli

potvrzení o absolvování semestru.
VU3V se v Soběslavi mohou senioři
účastnit od roku 2017. Studenti se schází každých 14 dní v malém sále kulturního domu a své naučené znalosti testují prostřednictvím průběžných testů
o deseti otázkách a jednoho závěrečného testu, který obsahuje 25 otázek. Cílem
studia je rozšíření znalostí a obzorů nebo
například trénink paměti. Výuka je přívětivá, nikdo není stresován zkoušením
a testy mohou studenti zopakovat, pokud
potřebují.
Oproti běžnému studiu má VU3V své výhody. „Virtuální universita je v dosahu
uchazečů, kteří nemusí jezdit daleko. Někteří zájemci o studium ani nemohou dojíždět např. ze zdravotních nebo z finančních důvodů,“ přiblížila nám jeden z nich
L. Zbytovská.

Studenti si mohou volit z mnoha předmětů,
ve kterých se dozví řadu zajímavých informací. Představy o předmětech se liší
a pohled na ně je samozřejmě subjektivní.
V současnosti studují např. Odívání a Cestovní ruch.
Jeden z předmětů, Myslivost, který L. Zbytovská prý z počátku nemohla prosadit,
měl nakonec velký úspěch. To nám na promoci potvrdily i nadšené studentky, které
si studium na VU3V velmi chválí:
„Studujeme již pátým semestrem a vybíráme si dobrá témata. Měli jsme např. lesnictví, genealogii, zdraví nebo myslivost.
Ta nás fakt bavila! Nyní máme cestovní
ruch a odívání. Trávíme tu krásné úterky
dopoledne,“ popsaly své studium a spokojené byly i se stylem studia. Neméně zajímavé avšak obtížné prý bylo např. studium
o lidském těle.
-min-
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SENIOR-DŮM
Jak žijeme v senior-domě?
Po „covidovém roce“ si naši klienti opravdu užívali hezkého počasí,
procházek, pobytu na čerstvém vzduchu. Díky proočkovanosti v
našem zařízení žijí spokojeně a letos si léto opravdu mohli užít.
Samozřejmě, že dodržujeme veškerá daná opatření, ale bereme
to tak, že to chceme dodržovat, je to v zájmu toho, abychom se
vzájemně chránili a při tom se mohli neomezeně pohybovat. S rehabilitačními pracovnicemi chodili klienti na zmrzlinu, poseděli
v restauraci na kafíčku, dokonce jsme měli i malý výlet do ZOO
ve Dvorci u Borovan.

Nyní jsme oslavili i Svatého Martina. Sice to nebyla taková oslava, na kterou jsme byli dříve zvyklí, ale myslím, že i tak jsme si to
užili. Dopoledne jsme si upekli koláčky, odpoledne jsme poseděli
při reprodukované muzice s kafíčkem, punčem a pohoštěním.
Jak je „jiná“ doba, bylo i „jiné“ Svatomartinské, ale přesto jsme
rádi, že mohlo být, a určitě jsme si ho užili.
za Senior-dům Soběslav,
Lada Haplová

T. J. SOKOL
28. říjen 1918 – 103-leté výročí vzniku republiky
28. říjen 1918 – nejslavnější den v historii
našeho státu – by pro náš národ neměl zevšednět. Proto se stalo tradicí, že sokolky
27. října každým rokem pietním aktem
u pomníku padlých v 1. světové válce
v parku u nádraží uctívají tento významný
den za účasti příznivců Sokola, Baráčníků,
zástupců města vč. kronikářky, hudby žesťového kvarteta, přátel z řad dobrovolnic
a senior klubu.
Připomeňme si počátek našeho svobodného státu, který vznikl 28. října 1918
a všechny, kteří položili životy za svou
zemi na frontách v 1. sv. válce v Rusku,
Francii a Itálii. To je důvod, proč se setkáváme právě zde u památníku věnovanému
obětem našich spoluobčanů v 1. světové
válce. Od bitvy, která pomohla ke vzniku
Československa, uplynulo 103 let. Ponese název Bitva u Zborova. Odehrála se na
východní frontě 2. července 1917, kde se
střetla ruská vojska a jejich spojenci s armádami Německého císařství a Rakousko-Uherska.

Zásluhu na tom, že český národ získal svobodu a vlastní stát, mají nesporně české
legie, jejichž jádro tvořili sokolové. Připomeňme jen slova prvního československého prezidenta T. G. Masaryka: Kdyby
nebylo Sokola, nebylo by legií. Kdyby
nebylo legií, nebylo by samostatné Československo.
Víme, že do té doby byla naše země vyspělou zemí hospodářsky i kulturně, a tak
obnovená samostatnost znamenala velmi
mnoho. Po tři sta letech jsme se odtrhli
od Rakousko-Uherska. Vedeni nejlepšími
syny národa profesorem Masarykem, doktorem Benešem a Štefánikem, kteří odešli
do exilu, aby tam vybudovali pevnou organizační strukturu, ve které bojovali za práva
a spravedlnost naší vlasti. Naši stateční legionáři vítězili a umírali na frontách, aby
nám získali nárok na uznání světa. Mnoho
českých sokolů se přihlásilo dobrovolně
bojovat za vlast a mnoho z nich padlo.
Díky jejich statečnosti a obětavosti na

východní, západní a italské frontě dostalo
se uznání Československé exilové vládě
a bylo vyhověno nárokům Čechů a Slováků na společný stát, který vznikl 28.
října 1918. Toto vyhlášení začalo slovy:
Lide Československý. Tvůj odvěký sen se
stal skutkem. Stát Československý vstoupil
dnešního dne v řadu samostatných, svobodných a kulturních států. Anglie, Francie, Amerika i Rusko nás uznali za spojence. Uznali i Masarykovu vládu.
Očekávaný den přišel. Mohli jsme konečně
po staletích poprvé jako svobodní lidé odčinit Bílou Horu. Pro to vše má 28. říjen
1918 nezapomenutelný dějinný význam
a zasloužil by si větší pozornost obyvatel
našeho města.
Říjnové dny nevymizí už nikdy z historie
našeho národa. Měli bychom si stále vážit
našich předků, kteří neváhali za svou vlast
položit i životy.
Za T. J. Sokol Soběslav
Hovorková Helena, Zemanová Jaroslava
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Kde se vzali Mikuláš a Barborky?
Spolu se zimou přichází také řada
svátků, které nejsou spojeny pouze
se zábavou, ale připomínají nám
různé významné osobnosti z minulosti či svaté. Vedle Vánoc se
v období adventu slaví sv. Barbora a sv. Mikuláš. Kde se vzaly
tyto svátky a proč se chodí např. na
Mikulášskou nadílku?
Prvně se zaměříme na datum 3. prosince, kdy se v České republice můžeme
potkat s tzv. Barborkami. Tato tradice
souvisí s Barborou z Nikomédie též
svatou Barborou, pannou a mučednicí
ve starověké Nikomédii, patřící ke
čtrnácti svatým pomocníkům, kteří
byli voláni zvláště v těžkých chvílích.
Například při morových epidemiích. Jejich společná památka se slaví
4. prosince. Sv. Barbora je patronkou
horníků, dělostřelců, ochránkyně při
morových epidemiích a rizikových
povoláních. Postava sv. Barbory a její
život však nikdy nebyly historicky doloženy.
Tradice se hojně vyskytovala především v dřívějších dobách, setkat se
s ní ale můžeme dodnes. Barborky, ženy
v bílém hávu sestupovaly po žebřících
z nebes, zlobivým dětem daly metlou po
zadku a hodné obdarovávaly ovocem
či ořechy.
K Barborkám se pojí také prastarý lidový zvyk, kdy se 20 dnů před Štědrým
dnem uřežou větvičky třešní nebo višní, tzv. barborky, vloží se doma do vázy
s vodou a čeká se, zda do Vánoc pěkně
rozkvetou. Když barborka na Štědrý
den rozkvetla, do roka se měla uskutečnit svatba.
Sv. Mikuláš se slaví na počest svatého
Mikuláše z Myry, tj. biskupa žijícího

PRANOSTIKY

na přelomu druhého a třetího století,
který za svého života proslul štědrostí. Zemřel 6. prosince, s Mikulášskou
nadílku se ale můžeme setkat v předvečer, tj. 5. prosince.
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron
námořníků, obchodníků, lukostřelců,
dětí, lékárníků, právníků a studentů,
ale i vězňů a prostitutek. Bývá zobrazován jako starší biskup s vousem
v červeném plášti s berlí.
Základem Mikulášské nadílky je údajně legenda o zchudlém šlechtici a jeho
třech dcerách, kterým Mikuláš oknem
hodil do pokoje zlaťáky, aby se dívky
mohly vdát.
Mikuláš chodí s andělem a čertem.
Anděl chválí hodné děti, čert naopak
hrozí těm zlobivým, že si je odnese
s sebou do pekla mezi další hříšníky.
Mikuláš také nosí drobné dárečky
a pochutiny jako předzvěst velkých
vánočních svátků. Za odříkanou básničku nebo zazpívanou písničku děti
obvykle dostávají čokoládové figurky,
sladkosti nebo ovoce. Mohou však dostat i hodnotnější dárky. Na ty zlobivé
pak zbývají brambory a uhlí.
redakce

Zdroj: Encyklopedie UNIVERSUM, wikipedie.cz; pranostika.cz; kudyznudy.cz;

Pranostiky na celý rok byly sestavovány na
základě dlouhodobých pozorování přírody
a jejich jevů. Předkové pozorovali přírodní
zákony a sestavovali si tak jakýsi meteorologický kalendář, který jim pomáhal v zemědělství např. plánovat orbu, setí, žně. Jako
ke každému měsíci kalendářního roku, i k
prosinci se pojí různé pranostiky. Jaké časy
nás budou čekat v souvislosti s prosincovým
počasím dle našich předků? Posuďte sami.
- Když mráz na prvního prosince,
vyschne nejedna studnice.
- Po svaté Baruši střez nosu i uší!
- Když v prosinci mrzne a sněží,
úrodný rok nato běží.
- Studený prosinec - brzké jaro.
- Mírný prosinec - mírná celá zima.
- Jaké zimy v prosinci - taková tepla
v červnu.
- Padne-li první sníh na mokrou zem,
bude slabá úroda.
- Na svatou Barboru saně do dvoru.
- Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
- Svatá Lucie noci upije (ale dne nepřidá).
- Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího
narození, takové jsou též měsíce
příštího roku. (12 dní - 12 měsíců)
- Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.
- Vánoce na ledě - Velikonoce na blátě.
- Na Adama a Evu čekejte oblevu.
- Když na Štědrý večer sněží,
na pytle se chmel těží.
- Mráz na Boží narození - zima se udrží
bez proměny.
- Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

5. 12. 2021
od 7 do 9:30 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů a chovatelských potřeb.
ilustrační foto
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Střípky ze soběslavské historie

ZOO na severu našeho města
Na severozápadě města, na konci
ulice Slovenské, stojí pěkný domek
patřící Maříkům. Jen málokdo již si
pamatuje, že tam původně měli zahradu manželé Vobořilovi a ti si tu
vybudovali malou zoologickou zahradu. Od branky středem vedla cesta
a po obou stranách stála řada voliér.
Na horní části pozemku byla postavena velmi pěkná dřevěná chata, kde
Vobořilovi bydleli. Kolem jezírka
s okrasnými rybkami rostly ozdobné keře, stromky, všechno pěkně
upravené a udržované. Ve voliérách
chovali bažanty - zlaté, diamantové,
stříbrné, lišky, kuny, jezevce, barevné papoušky a podobně. Všechno, co
plavalo, lezlo, běhalo a létalo, jsme
nosili do této malé ZOO. Jeden čas
tam měli také čtyři medvídky mývaly. Nějakým způsobem se jim jednoho dne podařilo utéct a dva se dostali
až do Svákova. Chytili je s pomocí
policajtů a hasičů až za čtyři dny.
Pan Vobořil byl ve spojení se ZOO
v Hluboké nad Vltavou. Dodával
jim tam své výpěstky. Několikrát
jsme tam jeli s ním, já a otec. Kouřil dýmku, do které používal tabák,
který příjemně voněl. Jednou jsem
našel na lukách na začátku zimy
poraněnou koroptev, zimu přežila
na půdě, v seně. Na jaře jsem ji odvezl s panem Vobořilem vlakem do
ZOO Hluboká nad Vltavou. Výlety
na Hlubokou byly vždy na celý den
a absolvovaly se vlakem. Vystoupili
jsme na malé zastávce Hluboká nad
Vltavou a dále pokračovali pěšky do
městečka. Na náměstí města Hluboká, na první křižovatce jsme odbočili
vlevo a podél rybníka Bezdrev jsme
pokračovali do zoologické zahrady.
Miloval jsem tyto výlety, které se
opakovaly potom snad každý rok.
Později i s manželkou a dcerou,
potom přibyly vnučky a posléze
i pravnoučata a jezdím tam stále.
Paní Vobořilová chovala psy. Nevím
už, jaké byli rasy, ale měla jich asi
dvanáct. Černé, malé, chlupaté
a vzteklé. Každý den s nimi chodila
na procházku na louky u železniční
tratě. Od jara do zimy tam v trávě
byly krtiny, ve kterých žili malí zrzaví
mravenci. Paní Vobořilová je nohou
rozhrábla a ti pejsci je žrali i s jejich
vajíčky. Paní byla postavy men-

ší, kulaté a psy vodila na dlouhých
řemenech. Když začali kolem ní běhat, roztočili ji jako větrník, byl to
zábavný pohled. Když už nemohla,
přivázala je ke stromkům moruším.
Moruše měly plody bílé, černé, nebo
růžové, podobné ostružinám. Vobořilovi k nám občas zašli na návštěvu.
Hodně toho věděli o ptácích, zvířatech a přírodě vůbec. Rád jsem je poslouchal, když se navzájem škádlili.
Pan Vobořil své paní posměšně zpíval: „Já nepiju kafíčko ani, protože
ho vařila pani.“ A ona mu odpovídala: „Já nepiju kafíčko vůbec, protože
je můj starej blbec.“
Jednou v létě, večer už po jednadvacáté hodině jsme zaslechli volání
„Hoří“. Když jsme vyběhli ven,
byla vidět zář ohně, vzali jsme kýble s vodou a běželi tam. Vobořilům
hořela chata a oni byli v kině. Někdo pro ně dojel, ale to už byla chata
celá v plamenech. Paní bědovala, že
tam mají všechny peníze, v zásuvce
stolu v peněžence. Tenkrát asi sedmnáctiletý Jirka Machů se nabídl, že
tam vleze a peníze přinese. Zjistil od
nich, kde přesně jsou, polili ho vodou a on se odvážně ponořil do plamenů. Nikdo z nás ani nedutal, bylo
slyšet jen praskání ohně. Riskoval
popáleniny a možná i život. Po chvíli
konečně vyběhl z plamenů - ale ruce
prázdné. Uvnitř bylo mnoho kouře
a všude velký žár. Když však viděl nešťastné manžele Vobořilovy,
nechal se opět polít vodou a vrhnul
se znovu do plamenů.
Nekonečné bylo to čekání, byly slyšet hlasy, že už se tam neměl pouštět.
Teprve nyní jsme zaslechli houkání
přijíždějících hasičů, které také přivolal on. Až po době, která se zdála
být nekonečná, vynořil se podruhé
Jirka Mach z plamenů a držel v ruce
peněženku s penězi.
Vobořilovi si voliéry přestěhovali do
lesíka k letišti. Bydlili poblíž v nějaké boudě, částečně upravené k přebývání. Na stará kolena pracovali
v „Ladě“, měli na starosti záchody,
ona dámské, on pánské. Tam si je
ještě pamatuji, potom odešli a už
jsem o nich neslyšel.
Jaroslav Pražma

Veselí nad Lužnicí zve
(vybrané akce)
Pro aktuální informace prosíme sledujte
naše webové stránky www.kd-veseli.cz

29. 11. 2021 – 24. 2. 2022

NÁDECH STARÝCH ČASŮ – Iva Hüttnerová
Vánoční výstava obrazů a grafik Ivy Hüttnerové.
Zakoupit si můžete grafiku, knihy či kalendář
na rok 2022. Iva Hüttnerová je nejen herečka,
ale i malířka, realizovala více než 200 autorských
výstav v Čechách, na Moravě, na Slovensku, ve
Stockholmu a New Yorku, její obrazy jsou součástí
stálých expozic naivního umění např. v Paříži
a v Hamburku. Otevřeno vždy ve čtvrtek od 13
do 17 hodin nebo po předchozí telefonické
domluvě, vstupné: 20 Kč.

Pátek 3. prosince

FOLK MEZI ŘEKAMI
Cyklus hudebních večerů skupiny Jen Tak Tak
a jejích hostů. Tentokrát se představí folkař
z Krušných hor Luboš Stranďa Stráník. Víceúčelový
sál KD od 18 hodin, vstupné: dobrovolné.

Pondělí 13. prosince

LISTOVÁNÍ – U NÁS V EVROPĚ
– Markéta Hejkalová
Aneb Cooking show v Listování. Společně uvaříme hutný euroguláš, těšte se na velkou divadelní
kuchařskou show! Účinkují: Lukáš Hejlík a Alan
Novotný. Víceúčelový sál KD od 19 hodin, vstupné:
100 Kč.

Středa 15. prosince

VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO OSAMĚLÉ
SENIORY
Pořádá Klub důchodců spolu s městem Veselí n. L.
a kulturním domem. Připraveno bude pohoštění
a kulturní program. Nutné předchozí přihlášení
do 8. prosince na telefonu: 381 581 155 nebo
v kanceláři KD. Pro účastníky je možné zajistit
dopravu. Velký sál KD od 13 hodin.

Sobota 18. prosince

PŘEDVÁNOČNÍ PODVEČERNÍ AKORD
Cihelna a spol. již posedmé uvede vánoční
i nevánoční písně a své hosty. Velký sál KD
od 18 hodin, vstupné: dobrovolné.

Sobota 25. prosince

MALÝ VÁNOČNÍ KONCERT
pro potěchu připravil svým posluchačům veselský
Chrámový sbor. Kostel Povýšení sv. Kříže
od 18 hodin, vstupné: dobrovolné.

Úterý 28. prosince

VÁNOCE S JIŘÍM PŘIBYLEM
Koncert sólisty Moravského divadla Olomouc
s hosty Leou Vítkovou a Miladou Jedličkovu. Koncert bude doplněn o prodejní výstavu obrazů Jiřího
Přibyla. Velký sál KD od 18 hodin, vstupné: 200 Kč.
Michaela Jindová,
KD Veselí n. L.
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Toulava podpoří drobné výrobce online adventními trhy
Blíží se Vánoce a s nimi i adventní trhy. Pěkné věci, ale
i zážitky od místních výrobců chce lidem nabídnout i turistická
oblast Toulava. Proto se od začátku prosince budou konat online
adventní trhy. Prostřednictvím facebooku Toulavy, vždy představíme jednoho z výrobců a jeho zboží bude možné ihned koupit
v e-shopu na stránkách www.toulava.cz/eshop.

vala celý region od Tábora a Bechyně až po Milevsko a Sedlčany - spolupráci v cestovním ruchu, regionálních výrobců,
a také vytvářela nové příležitostí pro turisty a propagovala naši
krásnou oblast.
TOULAVA, o.p.s.

Toulava tak chce podpořit své partnery z řad výrobců, kteří
mají značku Toulava-regionální produkt. Patří sem třeba místní výrobci keramiky, jako jsou Kabátovi z Bechyně, nebo paní
Kabíčková ze Sedlce-Prčice, šperků, jako je paní Stoupová
s nádhernými vinutými perlami ze Sedlčan, nebo přírodní kosmetiky jako je Smolenka z Balkovy Lhoty. Připraveno bude i typické
adventní a vánoční zboží - ručně vyráběné keramické adventní
svícny, svíčky z pravého včelího vosku od paní Punčochářové
z Malšic, nebo kouzelní drátění andělíčci a svícny od Vlasty Bardové z Branic u Milevska.
„Nejsou to ale jen výrobci a řemeslníci. Rádi bychom dali lidem
možnost podpořit po epidemii Covidu i místní obyvatele, kteří
se živí cestovním ruchem. A jak to lépe udělat, než dát svým příbuzným či známým poukázku na pobyt, nebo večeři v restauraci
v našem regionu. I tuto nabídku na našich „trzích“ najdete,“ říká
ředitelka turistické oblasti Toulava Štěpánka Barešová.
Turistická oblast Toulava vznikla právě pro to, aby podporo-

35. Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi
Ve čtvrtek 30. prosince 2021 se uskuteční 35. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi. Po roční pauze, kdy vloni nás
všechny doběhl COVID, se těšíme opět na všechny běhu chtivé
borce a příznivce našeho závodu. Stejně jako v minulých letech
budeme rozdělovat devět sad medailí, diplomy a hodnotné ceny.
Pro všechny účastníky dětských kategorií je připravena cena za
účast.
Organizátoři z SK VIKTORIA Tábor a Veterán Car Club Soběslav
opět využijí plochu náměstí pro prezentaci, občerstvení, doprovodný program i dekorování vítězů. Uprostřed náměstí bude rovněž instalována cílová brána.
Délky tratí zůstávají tradiční:
- děti do 10 let				
- děti 11 – 14 let			
- dospělí – hlavní závod		

450 m
900 m
2 021 m

Restaurace „V Růžku“ opět připraví občerstvení a dostatečný
teplý i studený pitný režim pro závodníky i početné obecenstvo. Doprovodný kulturní program letos zajistí ohnivci z Písku,
taneční skupina Fresh Dance z Tábora, soběslavské mažoretky
a kouzelník Pet.
Zahájení programu závodu je ve 21:00 hodin a následují:
- prezentace běžců dětských kategorií
21:30 hod.
- prezentace běžců dospělých kategorií 22:00 hod.
- start závodu dětí do 10 let		
22:00 hod.
- start závodu dětí 11 - 14 let		
22:15 hod.
- start hlavního závodu dospělých
24:00 hod.
Kompletní program stejně jako výpis kategorií je k dispozi-

ci na plakátech a na webových stránkách zavody.4timing.cz
a jiznicechysportuji.cz. O regulérní měření časů jednotlivých běžců
a následné zveřejnění výsledků se opět postará firma 4timing
z Příbrami.
Za organizátory
Lenka a Petr Čápovi
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Téměř po roční přestávce
se nám na konci léta
opět rozběhly všechny
fotbalové soutěže. Po
dlouhé pauze jsme začali zostra a to rovnou
oslavami stoletého výročí založení fotbalového klubu v Soběslavi. Po zpětné vazbě
od spousty zúčastněných můžu říct, že se
nám slavnostní den vydařil. Došlo k propojení mnoha fotbalových generací, které v průběhu dlouhých let reprezentovaly
naše město. Samozřejmě takto rozsáhlá
akce by se neobešla bez finanční podpory
a za to bych rád poděkoval městu Soběslav
a všem sponzorům (Banes, Fert, Autoservis
Jindra, Envi-Pur, SŘ, Prüm, TIP-N+V),
kteří přispěli nad rámec svých ročních příspěvků. Děkujeme…
Hned po skončení veselí nás čekala spousta práce. Začátek soutěží mládeže a doplnění divizního kádru mužů. Dnes už můžu
říct, že i přes opět se zhoršující covidovou
situaci se stihla odehrát polovina soutěže,
což by při špatné situaci stačilo k uzavření
tabulek a vyhodnocení soutěží podle současného postavení. Samozřejmě všichni

FOTBAL

věříme, že celková uzávěra sportu už
nenastane a že všechny soutěže budou na
jaře normálně pokračovat.
Náš oddíl má v současné době okolo 170
členů, o mládež se stará 10 trenérů a právě
probíhá rozšíření realizačního týmu mužů.
Těší mě, že zájem o fotbal mladí kluci stále
mají a my se jim snažíme vytvořit co nejlepší podmínky a předat jim co nejvíce
zkušeností.
Hodnocení divize mužů
Těsně před začátkem soutěže se nám podařilo doplnit kádr zdevastovaný zraněními
a dlouhou přestávkou. Dlouhodobě zraněného brankáře Kuníka nahradil Martin
Červenec (SK Dynamo ČB), z Táborska
přestoupil útočník Hájek a vrátil se mladý
Ondra Boucník. Všichni se okamžitě usadili v základní sestavě a stali se důležitými
hráči. Po skvělém startu přišel útlum
a několik nešťastných proher vždy o jednu
branku, mnohdy v posledních minutách zápasu. V posledním utkání se k nám štěstí
opět přiklonilo a přivezli jsme zlaté tři body
z Rokycan. Takže výsledných 19 bodů musíme brát pozitivně jako dobrou výchozí
pozici do jarní části. Od lepšího postavení v tabulce nás dělí jen několik málo

bodů. Na vině byl velmi úzký kádr, který
při četných zraněních a třech obdržených
červených kartách mnohdy neodpovídal
požadované úrovni. Za tuto situaci se cítím
zodpovědný a během přestávky se budeme
snažit kádr vhodně doplnit. Do přípravy by
měl nastoupit druhý brankář a čtyři mladí
hráči. Jména bych zatím nechtěl prozrazovat. Posilujeme i na trenérském postu.
Novou dvojici s Radkem Hajičem bude
tvořit Roman Hřib. Bývalý stoper Dynama ČB, Čtyřech dvorů a Žirovnice by měl
oživit lavičku Soběslavi a přinést svěží vítr
do zimní přípravy. Změna se chystá i na
postu vedoucího mužstva, ale kdo nahradí
Michala Lemberku zatím není jasné.
Všem činovníkům klubu, trenérům, hráčům, rodičům, fanouškům děkuji za odvedenou práci a přízeň. Velký dík patří také
sponzorům, bez nich bychom současné
úrovně nikdy nedosáhli. Všem přeji pevné
zdraví a hodně sportovních úspěchů v roce
2022.
Marek Nývlt
předseda FK Spartak Soběslav

ZÁPASY OLH SPARTAK SOBĚSLAV
(PROSINEC 2021)

Program sportovišť TJ Spartak na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz
5. 12. Spartak Soběslav – TJ Božetice			
17. 12. Charitativní utkání pro Rolničku 			
Old Boys Spartak Soběslav - Old Boys MOTOR ČB

17 h
18 h

19. 12. Spartak Soběslav – TJ Lokomotiva Veselí nad Luž. 17 h

Ženy

Veřejná bruslení ZS
Program sportovišť TJ Spartak
na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz
5. 12.
14,00 – 15,45
12. 12.
14,00 – 15,45
19. 12.
14,00 – 15,45
24. 12.
14,00 – 15,45
25. 12.
14,00 – 15,45
26. 12.
14,00 – 15,45
27. 12.
14,00 – 15,45
30. 12.
14,00 – 15,45
31. 12.
14,00 – 15,45
1. 1.
14,00 – 15,45
2. 1.
14,00 – 15,45

Banes Florbal Soběslav - rozpis zápasů v prosinci

Datum

Domácí

hosté

hala

12.12. 14:00

Banes Florbal Soběslav

Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn

SH TJ Spartak Soběslav

18.12.

Banes Florbal Soběslav

BLACK ANGELS

SH TJ Spartak Soběslav

19.12. 16:30

Banes Florbal Soběslav

Prague Tigers Nehvizdy

SH TJ Spartak Soběslav

Domácí
Banes Florbal Soběslav
SKP České Budějovice

hosté
FBC Štíři Č. Budějovice C
Banes Florbal Soběslav

hala
SH TJ Spartak Soběslav
SH TJ Spartak Soběslav

Muži A
Datum
19.12.
19.12.

Více na www.florbal-sobeslav.net
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Stolní tenisté DDM Soběslav
úspěšně kráčejí sezónou 2021-2022
Spojené A-družstvo stolních tenistů DDM Soběslav a Sokola Studená hraje v sezóně
2021-2022 ve skupině A 3. ligy mužů. Sestavu mladíků Ondra Pešek, Láďa Dobiáš, Jan Ondráček, Radim Šindelář a Tomáš Hložek posílil zkušený Petr Krahulec
z Blatné, takže vznikl silný tým schopný konkurence v náročné soutěži. S bilancí
zápasů pět výher a čtyři prohry se zatím umisťuje ve středu tabulky s velkou šancí na
udržení se v této celostátní soutěži.
Z dosavadních výsledků lze vyzdvihnout výhru 10-4 nad soupeřem SF SKK El Niňo
Praha E, dále 10-5 nad Unionem Plzeň B a 10-0 nad Sokolem České Budějovice.
V posledním dvojutkání 13. - 14. 11. prohrál náš tým se silným soupeřem TJ Šanov
5-10 a vyhrál nad SKST Chodov 10-2. Přijďte nás povzbudit do malého sálu sokolovny TJ Spartak Soběslav v sobotu 11. 12. ve 14 hod. a v neděli 12. 12. v 10 hod.,
kdy máme šanci bodovat se soupeři TJ Sokol Hořovice a TJ Slovan Lochovice.
Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav uspořádal ve dnech 6. a 7. listopadu 2021
v sokolovně TJ Spartak Soběslav krajské turnaje dorostu a staršího žactva ve stolním
tenisu „O pohár ředitele DDM Tábor“. V kategorii dorostu se zúčastnilo celkem 18
dorostenců a sedm dorostenek, v kategorii staršího žactva 15 žáků a 11 žákyň z celého Jihočeského kraje. V žácích zvítězil Michal Horčica z oddílu Libín Prachatice
před Kryštofem Lahodným z Jindřichova Hradce, v žákyních Soňa Krejčová z oddílu ČZ Strakonice před Simonou Březinovou ze Sokola Lhenice. V dorostencích
vyhrál Kamil Kuchta z oddílu KST ZŠ Vyšší Brod před Lukášem Heinzlem ze Sokola Vodňany, dorostenky ovládla Andrea Petrů z KST ZŠ Vyšší Brod před Simonou
Březinovou. Z domácích hráčů obsadil 3. místo ve čtyřhře dorostenců Martin Holub
se spoluhráčem Tomášem Kulhánkem z Prachatic.
V soutěžích mužů je třeba vyzdvihnout úspěšné tažení družstva DDM Soběslav
C Okresním přeborem, kde po 8. kole vede bez ztráty bodu tabulku této soutěže.
Zkušená sestava Josef Holub, Oldřich Vondruška, Martin Novotný, Vilém Klabík
doplněná borci z Veselí nad Lužnicí Jardou Sedlickým a Petrem Matějů a mladým
Martinem Holubem se může stát okresním přeborníkem a reprezentovat okres Tábor
v příštím roce v Krajské soutěži.
Oddíl stolního tenisu DDM Soběslav touto cestou velmi děkuje za podporu své činnosti zřizovateli DDM Tábor a městu Soběslav, dále sponzorům BANES Soběslav,
Jednota OD Tábor, Sapservis s.r.o. Soběslav za ceny do turnajů a finanční příspěvky
na činnost oddílu.
Pavel Hložek,
předseda oddílu

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
-

Nemovitosti - www.inrekareality.cz
Prodám lázeňská kamna a elektrickou troubu (kombinace s dvěma
plotýnkami). Tel. 702 844 982

-

Prodám vybavení hrobového místa
(kamenná deska vodorovná, svislá,
kamenné lemy, s šachtíkem pro 6
uren, a pokračujícím pronájmem)
Hrobové místo č. 116, odd. IV- hřbitov Soběslav, sídliště Svákov. Cenu
nabídněte. Tel. 725 032 534
Koupě

-

Koupím garáž v Soběslavi. Mimo
lokality za letištěm. Tel. 723 188
195. Nejsem RK

-

Koupím dům v Soběslavi nebo blízkém okolí. Seriózní jednání, nejsem
RK. Tel. 605 991 049
Koupím garáž v Soběslavi pro parkování veterána. Tel. 606 233 658

-

Ostatní
-

Vítězové krajského turnaje staršího žactva 6. 11. 2021, uprostřed Soňa Krejčová
ze Strakonic a Michal Horčica z Prachatic

Koupím dům, byt, nebo chatu v
Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 725 302 843

MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702
Pronajmu kancelář, místo na
parkování, venkovní posezení.
Tel. 777 907 750
Pronajmu garsoniéru a 2kk, místo
na parkování, venkovní posezení.
Tel. 777 907 750
Pro svého tatínka hledám dlouhodobý podnájem menšího bytu v
Soběslavi (nejlépe s balkónem nebo
možností vyjít ven). Bydlel zde celý
život, nyní bydlí v ČB, ale velmi se
mu stýská po rodném městě a chce
zpět. Již dlouho čeká na byt v peč.
domě, kde stále není místo.
J. Nečasová, Tel. 721 664 998,
jananec@centrum.cz.
Nabídka domácího vánočního cukroví, cca 30 druhů, bližší informace.
Tel. 605 526 039
Pronajmu byt 42 m2 v Soběslavi.
Kauce. Tel. 721 283 573
Prodám samce a samici.
Tel. 721 283 573
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Nabízíme
-

Stavební práce
Kompletní realizace RD
Demoliční práce
Zemní práce
Rychstav@outlook.cz
+420 739 933 219

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

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

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

Kalendáře z vašich fotografií stolní,
závěsná do velikosti A4, objednávky na
adrese FOTOKODAK nám. Republiky
vedle lékárny nebo na tel. 721 657 231.

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
FOCENÍ DĚTÍ A RODIN

VESCE 44, Soběslav

INFORMACE
A AKTUALITY
www.musobeslav.cz
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Prodej hutního a NOVĚ
SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Kari sítě, roxory, účka, kulatina, traverzy, pásovina,
čtyřhranny, plechy, pletiva a jiné. Vruty, šrouby,
matice, podložky, hmoždinky, nýty, železářské
a brusné zboží, ochranné pomůcky
Nedvědice 1, Soběslav 392 01
Tel. 607 251 503
hutnimaterial.novotny@seznam.cz

Spojmat Tábor
-

Prodej spojovacího materiálu
Vruty, šrouby, podložky, matice, hmoždinky,
nýty, závitové tyče, řetězy, NEREZ
Různý železářský materiál, ochranné pomůcky,
brusný materiál, zahradnické pomůcky
Lepidla, chemické kotvy, pěny, WD
U Bechyňské dráhy 790/3, Tábor 390 02
spojmat.tabor@seznam.cz
Tel. 605 950 070

Realizace tepelných čerpadel,
klimatizací, plynových kotlů,
vodoinstalace, topení, plyn,
kanalizace, solární kolektory

David Slavík

slavik@topitlevne.cz
605 393 325
www.topitlevne.cz

Zemní práce
+ kontejnerová doprava
605 393 325

Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

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

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz
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Adventní otevírací doba infocentra

INFOCENTRUM

V RADNICI

Kromě běžné otevírací době v pracovním
týdnu otevřeme také na adventní neděle:
5. 12.

14 – 17 hodin

12. 12.

14 – 17 hodin

19. 12.

14 – 17 hodin

Infocentrum bude uzavřeno od 23. 12. do 31. 12.
Budeme se na Vás těšit v novém roce od pondělí 3. 1. 2022.

Vedle informací nabízíme:

turistické vizitky, známky a deníky, odznaky

suvenýry: svíčky, keramické hrnky, zvonky, štamprle,
magnetky, záložky, zrcátka, sirky, bloky na psaní,
universílní nože, puzzle,
knihy: Pohledy soběslavské, 100 let fotbalu v Soběslavi,
Spolky soběslavské, publikace o Táborsku, Soběslavsku
a turistické destinaci Toulava
Pět druhů lahvového piva z Měšťanského pivovaru Soběslav,
pivní džbánky, poháry a podtácky
náměstí Republiky čp.1, infocentrum@musobeslav.cz,
www.musobeslav.cz , 381 508 195, 601 339 095

Termín uzávěrky inzerce - 10. 12., pište na hlaska@musobeslav.cz
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