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Město Soběslav ve spolupráci s Diakonií Rolnička
zvou veřejnost na

Advent v Soběslavi
víkendové kulturní akce
od 29. 11. do 28. 12.

Podrobný program na str. 10
Rozsah a skutečná podoba naplánovaných akcí
závisí na aktuální epidemiologické situaci.

Všem čtenářům Soběslavské hlásky
přejeme veselé Vánoce!

Dočtete se v tomto čísle:
1

Rozšíření kapacity Senior-domu Soběslav str.6

2

Místní akční plán vzdělávání v ORP
Soběslav II

str.7

3

Vánoce - svátky konzumu a odpadu

str.7

4

Jak na předplatenku a dárkové
karty KDMS

str. 11-12
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
PROBĚHNE LETOS JINAK
Vážení spoluobčané, vzhledem k současným opatřením bohužel nemůžeme uskutečnit společné rozsvícení vánočního stromu na našem náměstí.
Připravili jsme však pro Vás program na zahájení adventu v neděli
29. listopadu. Rozsvícení stromu společně s přáním budete moci zhlédnout od 17 h na odkaze webových stránek města (www.musobeslav.cz).
Před rozsvícením stromu si společně zazpíváme vánoční píseň Bim bam,
která současně zazní i v městském rozhlase. Její text naleznete v měsíčníku na straně 17. Přivítejme advent společně.
Komise kultury, školství a cestovního ruchu

STOLNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 2021
Udělejte radost sobě a svým blízkým, pořiďte si domů STOLNÍ KALENDÁŘ na rok 2021 s fotografiemi našeho krásného města. Kalendáře posíláme poštou nebo je možné si je vyzvednout osobně v infocentru
na náměstí Republiky čp. 1. Cena kalendáře je 129 Kč.
Po dobu uzavření infocentra je platba možná pouze převodem na účet!
Objednávky přijímáme na e-mail: infocentrum@musobeslav.cz nebo
na tel: 601 339 095. Věříme, že se Vám kalendář bude líbit.

Upozorňujeme všechny inzerenty a přispěvatele do lednového čísla Soběslavské hlásky
na změnu uzávěrky inzerce na 5. 12. 2020
a uzávěrky ostatních příspěvků na 10. 12. 2020.
Příspěvky zaslané po uzávěrce již nebudou
otištěny. 			
redakce

Město Soběslav srdečně zve veřejnost
na 12. zasedání

Zastupitelstva města Soběslavi
ve středu 16. 12. 2020 od 18 h
velký sál KDMS

Program:
1. Složení slibu člena ZM
2. Změna č. 4 rozpočtu města v roce 2020
3. Rozpočet města na rok 2021
4. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky
2022 - 2024
5. ZŠ E. Beneše – dodatek č. 3 ke zřizovací listině
6. Majetkové převody
7. Projekt „Nástavba Senior-domu Soběslav“
8. Průmyslová zóna Soběslav
9. Různé

Úřední den notáře

JUDr. Stanislava Hrocha
je do odvolání zrušen
Tel. 602 496 375
o případných změnách budeme
informovat na webových stránkách města
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

20. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 20. října 2020.

Usnesení č. 20/269/2020

Rada města se na místě samém seznámila
s novým zařízením a provozem ČOV
Soběslav.

Usnesení č. 20/270/2020

Rada města projednala činnost svých komisí k 30. 9. 2020.

Usnesení č. 20/271/2020

Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 4/2020 dle návrhu předloženého
pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr.
Lucií Krejčí.

Usnesení č. 20/272/2020

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce hřiště na
sídlišti Svákov a výstavba hřiště v Nedvědicích“, které se uskutečnilo 5. 10. 2020
na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Sport-Technik Bohemia, s. r. o., Praha, za
cenu 5.423.902 Kč + DPH.

Usnesení č. 20/273/2020

Rada města na základě poptávkového
řízení organizovaného ředitelkou Seniordomu Soběslav Ing. Zinou Petráskovou
souhlasí s pořízením podlahového mycího stroje Kärcher B 60 W od firmy Čistící
stroje, s. r. o., České Budějovice, za cenu
192.027 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 20/274/2020

Rada města bere na vědomí informaci
Mgr. Petra Lintnera a Mgr. Aleny Krejčové o jednání se zástupci petičního výboru,
které se uskutečnilo dne 13. 10. 2020, ve
věci Průmyslové zóny Soběslav.

Usnesení č. 20/275/2020
Rada města bere na vědomí předběžné vyhodnocení hospodaření letního koupaliště
v Soběslavi v roce 2020 dle zprávy předložené jednatelem Správy města Soběslavi,
s. r. o., p. Vladimírem Faladou.

Usnesení č. 20/276/2020

Rada města schvaluje vyjádření k navýšení úvazku u sociální služby poskytované
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, u poskytovatele sociálních
služeb, který je zařazen v síti poskytovatelů služeb Jihočeského kraje, dle návrhu

předloženého paní Janou Hákovou, vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ
Soběslav, této organizaci: APLA Jižní
Čechy, středisko Raná péče, Tábor.

Usnesení č. 20/277/2020

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, projektová a poradenská činnost,
Soběslav, na akci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“, kterým se upravuje cena díla
o dodatečně objednané práce z 253.500 Kč
na 291.500 Kč + DPH a posunuje se termín dokončení díla do 15. 12. 2020.

Usnesení č. 20/278/2020

Rada města souhlasí s navrženým postupem přípravy majetkoprávního vypořádání bytových jednotek v domě čp. 151 na
náměstí Republiky ve vlastnictví města
Soběslavi dle návrhu předloženého paní
Janou Křemenovou, vedoucí odboru organizačního a správy majetku MěÚ.

Usnesení č. 20/279/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem
Soběslav a Jihočeským krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, v souvislosti
s uložením vodovodního řadu včetně
vodovodních a kanalizačních přípojek
na částech pozemků p. č. 3977/1 a p. č.
3979/1, oba v k. ú. Soběslav, které jsou
v majetku Jihočeského kraje.

Usnesení č. 20/280/2020

a) Rada města souhlasí s uzavřením dohody o ukončení mandátní smlouvy ze dne
21. 12. 2004, ve znění pozdějších dodatků,
mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o.
b) Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy mezi městem Soběslav
a Správou města Soběslavi, s. r. o., na
správu, údržbu a provoz bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města s účinností od 1. 1. 2021.

Usnesení č. 20/281/2020

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a Strabag, a. s., Praha, provozní
jednotka Soběslav, kterým se vypořádávají více a méně práce na akci „Výuková
cyklistická a bruslařská dráha 2“. Celková
cena díla se navyšuje z 6.992.979,66 Kč
na 8.567.813,11 Kč + DPH.

Usnesení
č. 20/282/2020

Rada města schvaluje
výsledek
výběrového
řízení na akci „ČOV Soběslav – obnova
odvodnění kalu II. etapa“, které se uskutečnilo 19. 10. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Čevak, a. s., České Budějovice, za cenu
662.765 Kč + DPH.

Usnesení č. 20/283/2020

Rada města bere na vědomí rezignaci Ing. Martina Kákony na funkci člena
Zastupitelstva města Soběslavi k 15. 10.
2020. Náhradníkem na uvolněný mandát
v zastupitelstvu města je pan Jan Černý
(Piráti pro Soběslav).
Rada města pověřuje Ing. Radka Brylla,
tajemníka MěÚ, předáním osvědčení
o členství v zastupitelstvu města panu
Janu Černému.

USNESENÍ

21. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 3. listopadu 2020.

Usnesení č. 21/284/2020

Rada města schvaluje ceny vodného
a stočného pro rok 2021 dle návrhu předloženého provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou ČEVAK,
a. s., České Budějovice.
Ceny pro rok 2021: vodné – 39,52 Kč/m3
+ DPH, stočné – 26,68 Kč/m3 + DPH.

Usnesení č. 21/285/2020

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě
realizace včetně návrhu majetkového
uspořádání dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.

Usnesení č. 21/286/2020

Rada města se seznámila s připomínkami k návrhu parku u sv. Víta v Soběslavi.
Rada města souhlasí se zadáním alternativní studie.

Usnesení č. 21/287/2020

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 2/012/2018 bere na vědomí informaci
vedoucího Blatského muzea v Soběslavi
RNDr. Daniela Abazida o budoucí realizaci projektu IROP, v jehož rámci dojde
k restaurování části původního mobiliáře
kostela sv. Marka v Soběslavi a k násled-

prosinec 2020

4
nému umístění hlavního oltáře do kostela.

Usnesení č. 21/288/2020

Rada města souhlasí s vyřazením neprodaných a neprodejných nálezů z majetku
města Soběslavi dle seznamu předloženého pracovnicí odboru kanceláře tajemníka
MěÚ Soběslav paní Jitkou Přibylovou.

Usnesení č. 21/289/2020

Rada města schvaluje vyjádření k navýšení úvazku u sociální služby poskytované
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, u poskytovatele sociálních
služeb, který je zařazen v síti poskytovatelů služeb Jihočeského kraje, dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou,
vedoucí sociálně zdravotního odboru
MěÚ Soběslav, této organizaci: FOKUS,
z. s., Mostecká 2087, Tábor.

Usnesení č. 21/290/2020

Rada města souhlasí na základě žádosti
jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimíra Falady s nákupem malotraktoru Ferrari Cromo K60 AR za cenu
818.818 Kč + DPH od firmy Malcom
CZ, s. r. o., Jindřichův Hradec. Malotraktor bude pořízen z finančních prostředků
SMS, s. r. o.

Usnesení č. 21/291/2020

Rada města schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Soběslavi dle návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního
a správy majetku MěÚ paní Janou Křemenovou.

Usnesení č. 21/292/2020
Rada města bere na vědomí informaci
starosty města Ing. Jindřicha Bláhy a tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o činnosti
města a městského úřadu v době nouzového stavu.

Usnesení č. 21/293/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu pozemku mezi městem Soběslav
a paní Lidmilou Talákovou, Soběslav,
a panem Jakubem Líkařem, Soběslav,
na pronájem části pozemku p. č. 3859/1
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města, za účelem
společného užívání jako přístupový
pozemek k jejich nemovitostem. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 12.
2020 do 30. 11. 2025.

Usnesení č. 21/294/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru – pozemků p. č. 1047/4, 1047/9 a 1058/50
v k. ú. Chlebov o celkové výměře
2 558 m2 včetně účelové komunikace
od Jihočeského kraje, České Budějovice.

Usnesení č. 21/295/2020

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne
3. 4. 2006 mezi městem Soběslav a TJ
Spartak Soběslav, z. s., kterým se upravuje výčet pronajatých sportovišť včetně
výměry pronajatých pozemků a zároveň
se navyšuje roční nájemné na 40.000 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 21/296/2020

Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové schvaluje změnu rozpočtu organizace na rok 2020 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 21/297/2020

Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu na
adrese Soběslav, Soběslav I, Na Pískách
čp. 119, velikosti 1+1, do nájmu Marii
Danyiové.

Usnesení č. 21/298/2020

a) Rada města na základě výběrového řízení organizovaného ředitelem KDMS
Mgr. Petrem Valešem schvaluje výsledek
výběrového řízení na obnovu vzduchotechniky v kulturním domě. Vítězem výběrového řízení se stala firma Jams, s. r. o.,
Tábor, za cenu 862.632 Kč + DPH.
b) Rada města souhlasí s užitím fondu
investic KDMS na financování uvedené
akce.

USNESENÍ

22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 18. listopadu 2020.

Usnesení č. 22/299/2020

Rada města za přítomnosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové projednala postup a organizační opatření spojené s případnou realizací projektu
„Nástavba Senior-domu Soběslav“.
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města realizaci nástavby budovy Senior-domu schválit.

Usnesení č. 22/300/2020

Rada města projednala návrh rozpočtu
města na rok 2021 zpracovaný pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.

Usnesení č. 22/301/2020

Rada města souhlasí s programem 12.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční ve středu 16. 12. 2020
od 18.00 hodin ve velkém sále Kulturního
domu města Soběslavi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Složení slibu člena ZM
Změna č. 4 rozpočtu města
v roce 2020
Rozpočet města na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu města
na roky 2022-2024
ZŠ E. Beneše – dodatek č. 3
ke zřizovací listině
Majetkové převody
Projekt „Nástavba Senior-domu
Soběslav“
Průmyslová zóna Soběslav
Různé

Usnesení č. 22/302/2020

Rada města
a) ruší svou komisi IT,
b) ruší svou komisi životního prostředí
a odpadového hospodářství,
c) doplňuje a mění komisi výstavby
a dopravy následujícím způsobem:
Nový název komise je Komise výstavby
a životního prostředí v uvedeném složení:
•

předseda Mgr. Vladimír Drachovský
– člen ZM		
• tajemník, člen Martina Kubešová
– MěÚ Soběslav
členové
• Ing. Jan Podlaha – Soběslav
• Tomáš Šena, dipl. technik
– Soběslav
• František Dukát – člen ZM
• Miloš Šimek – člen ZM
• Martin Toman – Soběslav
• Jiří Kubeš – Soběslav
• Ing. Jan Mošnička – MěÚ Soběslav

Usnesení č. 22/303/2020

Rada města bere na vědomí informaci
Mgr. Aleny Krejčové o jednání se zástupci
petičního výboru, které se uskutečnilo
4. 11. 2020, ve věci Průmyslové zóny
Soběslav.

Usnesení č. 22/304/2020

Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě
Kuklové, řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi, paní
Janě Hákové, která je pověřená řízením
Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi MěÚ
Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu.

prosinec 2020
Usnesení č. 22/305/2020

Rada města souhlasí s použitím finančních
prostředků z investičního fondu MŠ Duha
Soběslav na nákup serveru včetně softwarového vybavení od firmy Josef Novotný,
Soběslav, za cenu 58.553 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 22/306/2020
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Usnesení č. 22/309/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Asfalt OK
Group, s. r. o., České Budějovice, na opravu místních komunikací v Nedvědicích
technologií Silkot za cenu 123.492 Kč
+ DPH.

Rada města na základě žádosti ředitelky
Mateřské školy DUHA Soběslav, Sídliště
Míru 750, Mgr. Aleny Krejčové souhlasí
s ponecháním části provozního příspěvku od zřizovatele ve výši 262.270,40 Kč,
účelově určeného na spolufinancování
projektu obnovy školní zahrady mateřské
školy „Zahrada sedmi barev“, jako výnosy
příštích období do roku 2021.

Usnesení č. 22/310/2020

Usnesení č. 22/307/2020

Usnesení č. 22/311/2020

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k darovací smlouvě ze dne 5. 11. 2019
mezi městem Soběslav a městem Tábor,
kterým se schválený příspěvek města na
soutěž Talent roku 2019 přesouvá na hodnocené období - školní rok 2020/2021.

Usnesení č. 22/308/2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 30. 3. 2005, ve znění
pozdějších dodatků, Základní školy,
Dr. Edvarda Beneše.

Rada města na základě poptávkového
řízení organizovaného ředitelkou Senior-domu Soběslav Ing. Zinou Petráskovou souhlasí s pořízením průmyslového
pásového žehliče včetně příslušenství od
firmy Alliance Laundry CE, s. r. o., Příbor,
za cenu 304.615 Kč + DPH z prostředků
organizace.
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na pojištění vozidel v majetku
města pro rok 2021 organizovaného makléřem města – firmou GrECo International, s. r. o., Praha. Vítězem výběrového
řízení se stala Generali Česká pojišťovna,
a. s., za cenu 46.356 Kč.

Usnesení č. 22/312/2020

Rada města souhlasí s použitím finančních
prostředků z investičního fondu Základní
školy Soběslav, Komenského 20, na nákup nového serveru včetně příslušenství

Na náměstí Republiky
stanul vánoční strom
Letošním adventem a vánočními svátky nás bude na náměstí Republiky provázet krásná a vzrostlá jedle ze zahrady pana
Petra Věšína v obci Roudná, kterou v pátek 13. 11. dopoledne
vztyčila Správa města Soběslavi. Strom z Roudné převezla
firma Spilka a Říha. Za jeho darování děkujeme.
redakce

od firmy Abacus Electric, s. r. o., České
Budějovice, za cenu 57.188 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 22/313/2020

Rada města schvaluje změnu rozpočtu
Kulturního domu města Soběslavi v roce
2020 dle návrhu předloženého ředitelem
organizace Mgr. Petrem Valešem.

Usnesení č. 22/314/2020

Rada města souhlasí s návrhem komise
kultury, školství a cestovního ruchu na
pořádání kulturních a společenských
akcí včetně rozsvícení vánočního stromu s ohledem na přijatá vládní opatření
v adventních dnech, o vánočních svátcích
a na přelomu letošního a příštího roku na
náměstí Republiky v Soběslavi.
Město Soběslav připravuje

výběrové řízení
na propachtování 3 rybníků
v k.ú. Rybova Lhota.
Bližší informace budou zveřejněny
na stránkách www.musobeslav.cz,
nebo na tel: 381 508 113,
381 508 114.

Koronavirus a stavební
práce vyprázdnily náměstí

V Soběslavi není příliš příležitostí setkat se s náměstím bez aut.
V listopadu 2020 nouzový stav a oprava komunikace na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích zapříčinily nejen opětovné
výrazné vylidnění centra, ale po dlouhých letech také zážitek a
výhled, který by ocenili různí umělci. Náměstí zůstalo na omezenou dobu netradičně (téměř) bez aut.
redakce
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NÁZORY A PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Rozšíření kapacity Senior-domu Soběslav
V minulém čísle Hlásky jsme se především od zastupitelů za Pirátskou stranu
mohli dozvědět, že nástavba Senior-domu Soběslav je nešťastné řešení, že rada
města postavila zastupitele před hotovou věc atd. Historie tohoto projektu je
dlouhá cca pět let a zastupitelstvo města
o něm jednalo čtyřikrát. Na jednání zastupitelstva v únoru 2016 bylo vysvětleno, že případná přístavba buď západním
nebo východním směrem je velmi složitá
(parkoviště, přístup k jídelně, blízkost
hřbitova, objekt Chanos, který užívá
Rolnička, …) včetně komplikovaného
propojení se stávajícím zařízením, které
je nutné. Z konzultací s odborníky vyšla
tedy jako reálná varianta nástavba o jedno patro, na kterou je stávající objekt již
stavebně připraven. Zároveň při nástavbě
dojde k výměně výtahů a jiných zařízení, které po téměř dvaceti letech provozu
senior-domu potřebují renovaci. Pro přípravu projektu nástavby senior-domu
hlasovalo na uvedeném zastupitelstvu
devatenáct z přítomných dvaceti jedna
zastupitelů a kupodivu i členka Pirátské
strany Ing. Iveta Matějů. Na základě dotačních titulů se postupně projekt upravoval a na dalších jednáních zastupitelstva
města měl vždy většinovou podporu.

V letošním roce jsme obdrželi dobrou
zprávu, že město obdrží na přístavbu více
než 22 mil. Kč. I přes uvedené skutečnosti na letošním zářijovém jednání zastupitelstva města nebyla realizace projektu
schválena. Rádi bychom rozšíření kapacity Senior-domu Soběslav opětovně
předložili na jednání zastupitelstva města.

Pokud nebude nástavba schválena, je to
určitě špatná zpráva pro všechny, kteří
potřebují dvaceti čtyř hodinovou péči
včetně jejich příbuzných a blízkých,
neboť jiná varianta se v nejbližších letech
nenabízí.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Co přineslo jednání petičního výboru s radou města?
Vážení spoluobčané,
oslovuji Vás z pověření Petičního výboru
PZ Soběslav a chci Vás informovat o vývoji událostí.
Jistě víte, že jsme zahájili jednání se zástupci rady města (dále RM). Snažíme se
najít shodu na regulativních opatřeních
v případě výstavby průmyslové zóny a tím
naplnit usnesení zastupitelstva.
Na jednání jsme předložili požadavky
na regulativa v pěti oblastech:
1. Výstavba po etapách
Prioritou pro nás je rozdělit budování
celé zóny v čase, aby se rozložilo zatížení
s výstavbou spojené. Tak získáme také čas
pro řešení případných negativních vlivů,
které bychom mohli před výstavbou další části omezit. Jsem rád, že v tomto bodě
došlo k obecné shodě se zástupci RM,
naše názory se zatím liší pouze v parametrech této etapizace. My požadujeme etapy
o velikosti přibližně ¼ původně prezentovaného záměru.
2. Výška objektů
Navrhujeme omezení výšky jednotlivých
objektů na max. 9 m. V tomto bodě jsme

dohodu se zástupci RM zatím nenašli a čekáme na posudek krajinného rázu.
3. Regulace zastavěné plochy
Shodli jsme se se zástupci RM, že poměr
zastavěné plochy (včetně zpevněných
ploch a komunikací) k ostatním plochám
bude 60/40. Zatím bohužel není shoda na
našem dalším požadavku, který se týká
maximální zastavěné plochy jednotlivých
budov. My navrhujeme limit 6 000 m2 pro
každou budovu.
4. Dopravní řešení
Navrhujeme podmínku pro developera,
aby všechna vozidla jedoucí do zóny parkovala uvnitř areálu. To znamená nutnost
vybudování dostatečných parkovacích
stání a minimalizace parkování vozidel
jinde po městě (tzv. “na divoko”). V tomto
bodě jsme se se zástupci RM bez problémů shodli.
5. Účel využití
Opět mohu konstatovat, že došlo k dohodě
nad našimi požadavky. Nechceme v této
oblasti výrobu elektřiny formou větrných
elektráren, fotovoltaických parků ani bioplynových stanic. Výroba elektřiny bude

možná pouze na střechách objektů a jenom pro vlastní spotřebu. Dohodli jsme se
také, že chceme výrobní firmy a budoucí
provozovatele v průmyslové zóně znát
ještě před zahájením územního řízení.
Omlouvám se za spoustu technických informací a popisků, bez nich však bohužel
stanovit závazná regulativa nejde. Nad
rámec těchto regulativ došlo ještě k jedné
podstatné dohodě. Výstavba průmyslové
zóny bude zahájena až v okamžiku, kdy
bude zajištěna bezpečná komunikace mezi
Soběslaví a Chlebovem pro pěší a cyklisty.
Závěrem mi dovolte osobní postřeh. Jednání nejsou jednoduchá. Nechceme uzavřít prostor pro jakoukoli výstavbu ani
nechceme bránit rozvoji města. Zároveň
ale také nechceme, aby došlo ke zhoršení
kvality života obyvatel a zničení krajiny.
Jsem rád, že i na tomto závěru se se zástupci RM shodneme. Věřím, že výsledky
našich jednání budeme moci prezentovat
na příštím zasedání zastupitelstva a že je
RM použije při jednání s developerem.
z pověření Petičního výboru
Zdeněk Rux
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Místní akční plán vzdělávání v ORP Soběslav II
I přes složitou situaci ve školství v souvislosti s COVID-19 pokračuje na Soběslavsku příprava strategie rozvoje školství
na období do roku 2023. Její pracovní
verze bude k dispozici ve druhé polovině
listopadu a bude dostupná na www.masluznice.bechynsko.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani-orp-sobeslav-ii/. Pokud Vás
oblast vzdělávání dětí zajímá, můžete se
do projektu zapojit. Vše se děje pod hlavičkou projektu „MAP v ORP Soběslav II“,
který realizuje MAS Lužnice ve spolupráci
s městem Soběslav.
Cílem projektu je dlouhodobé zlepšování
kvality
vzdělávání
v
mateřských

ilustrační foto
a základních školách tím, že bude
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně
organizací
neformálního
vzdělávání.

V rámci projektu se zatím uskutečnilo
přes 20 setkání učitelů podle jednotlivých
tematických oblastí, dochází ke sdílení
zkušeností a dobré praxe, vzdělávání
učitelů, ale byla podpořena i přímá práce
ve školách formou čtenářských dílen,
jazykových kroužků, výuky s rodilým
mluvčím, projektové dny. Do projektu
se může zapojit prakticky každý, kdo má
o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší
informace mě kontaktujte na tel. číslo:
777 793 720, daniel.rosecky@cpkp.cz.
Daniel Rosecký, manažer projektu

Vánoce – svátky konzumu a odpadu
Vánoce jsou svátky klidu. Tedy tak zní
tradiční „poučka“. Že tomu tak ve skutečnosti není, by nám ovšem potvrdila asi
většina lidí. Vánoční svátky navíc nejenže
přinášejí zvýšené množství stresu, ale také
konzumu. A s ním spojené vyšší produkce
odpadu.
Jak vyplývá z výzkumů, Češi utratí za
dárky třetinu své měsíční mzdy. Už to je
důkazem skutečnosti, že je k Vánocům
přistupováno poněkud konzumně. Zatímco výrobci a prodejci si tedy v závěru
roku mnou ruce, takoví zaměstnanci technických služeb naopak musí být v pozoru
a pravidelně dochází k posílení svozu
odpadu. Se zvýšeným konzumem je totiž
pochopitelně spojena rovněž jejich výrazně vyšší produkce.
Nedílnou součástí Vánoc jsou rovněž
stromky. Legálně je sice lze odložit u popelnic, ale existují i efektivnější způsoby, jak se zbavit vánočního stromku. Pokud máte doma umělý stromek, podobné
problémy řešit nemusíte. Necháte jej zkrát-

ka dle tradice ozdobený do Tří králů (tzn.
do 6. ledna) a pak poputuje zpátky do sklepa. Pořizujete-li si ale každoročně stromek
pravý, možná zvažujete, co s ním po odstrojení. Mnozí lidé jej po uplynutí vánočních svátků jednoduše vyhodí. Potom ale
pozor, neboť rozhodně nepatří do popelnice! Vánoční stromek je tedy třeba nechat
vedle popelnice či kontejneru na směsný
komunální odpad. To je totiž v tomto případě možné, na rozdíl od zbytku roku, kdy
za odkládání odpadů mimo vyhrazená místa hrozí postih. Další možností je odvézt
stromek do sběrného dvora. Lidé, kteří
mají tu možnost, mohou samozřejmě vánoční stromek spálit, případně jej věnovat
někomu, kdo ho tímto způsobem naposledy zužitkuje. To lze ovšem i jinak. Pokud
máte kupříkladu na zahradě kompost, pro
pečlivě odstrojený vánoční stromeček se
naskýtá další uplatnění.
Dalším velkým problémem, jenž je spojen
s Vánoci, jsou tuky ze smažení kaprů a řízků. Ty by se neměly dostávat do kanaliza-

ce, neboť tam mohou napáchat pořádnou
neplechu. Přesto je mnoho lidí do odpadu
vylévá. Právě v období Vánoc se navíc jedná o obrovské množství. Tuků a olejů se
je tedy nutné zbavit správným způsobem.
Co běžně děláte s olejem po vysmažení řízku nebo hranolek? Vylijete ho do záchodu
nebo do umyvadla? Děláte velkou chybu.
Čističky odpadních vod jsou sice vybaveny odlučovači a lapáky tuků a olejů, ale
jejich kapacita není dimenzována na velká
množství těchto odpadů. Oleje pak narušují biologické stupně čištění. Hrudky ochlazených tuků ucpávají kanalizační čerpadla
a vytvářejí tuhé nánosy, které pak brání
volnému průtoku vody. Oleje a tuky z fritovacích hrnců patří do popelnice k tomu
určených. Olej jednoduše přelijte do PET
láhve a tu pak vyhoďte do jedné ze šesti
nádob na sběr opotřebovaných potravinářských tuků a olejů umístěných v našem
městě. (Gymnázium, Bezděkova ulice – za
prodejnou COOP, Tyršova ulice – u bývalého Otavanu, Pod Zadražilkou – Nový
rybník, u Penny marketu, U Jatek – za pivnicí Mrtvola), nebo olej slévejte do kanystru, a až bude plný, odevzdejte ho přímo
do sběrného dvora v Tyršově ulici. Správně
zrecyklovaný kuchyňský olej najde uplatnění v kosmetickém průmyslu, v logistice,
nebo jako přídavek do biopaliv. Když ho
vylejete do záchodu či do umyvadla, ucpe
kanalizaci a znemožní čistění vody. Až
budete příště váhat, kam s použitým olejem, myslete i na to, že se z nebezpečného
odpadu může lehce stát užitečná surovina.
Záleží jen na tom, jak s ním naložíte.
Zdroj: www.siegl.cz
Klára Borčová, OŽP
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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

„Korona advent“
Adventní čas se svojí nezaměnitelnou atmosférou očekávání a přípravy na Vánoce, snad nejkrásnější okamžiky roku, jsou
letos tak zvláštně poznamenané koronavirem. O této nemoci jsme od letošního
brzkého jara slyšeli již mnoho. Stále zakoušíme nejrůznější omezení, dozvídáme
se různé prognózy. Možná všichni toužíme
spíše po jiných tématech. Asi bychom chtěli prožívat své každodennosti v normálních
obvyklých podmínkách. V tomto roce jsme
od nejmladších po nejstarší však zažili
bezpříkladné události, které často vedou
k otázkám po budoucnosti. Tyto otázky
mohou vyvstat s novou intenzitou právě
v čase adventu.
Křesťansky prožívaný advent jako čas očekávání téma budoucnosti intenzivně navozuje. Možná máme z budoucnosti strach,
myšlenky na ni mohou vyvolávat nejistotu. Čím jsme starší, tím v nás plynoucí
čas vyvolává pocity tísně, jak vše rychle
plyne. Měnící se svět, čas, který nemáme
ve svých rukách, nové poznatky, to vše
nás opět často vhání do kouta nejistoty.
Křesťanský advent však připomíná, že budoucnost není zahalena pouze lidskou nejistotou. Advent přeci přináší zrození, nový
život, malé dítě. Nejsou právě tyto okamžiky těmi, kdy jsme pocítili, že budoucnost
může být dobrá? Bezprostřednost malého
dítěte nebo dětský pláč nás, věřím, všechny
znovu vede k naději, že život pokračuje
a budoucnost nemusí být temná. Adventní čas ukazuje budoucnost, kterou dává
ten, kterého nazýváme Bůh. Vždyť právě
o Vánocích křesťané slaví, že Bůh se zrodil
jako člověk. A tak místo strachu, nejistoty a lhostejnosti advent a posléze Vánoce
svým zaměřením na očekávání a zrození
jasně vtiskují, že lidský život potřebuje

víru, naději a lásku. Naděje jako otevřenost vůči budoucnosti, víra jako otevřenost
vůči tajemství Boha a láska jako otevřenost
vůči tajemství člověka a Boha zároveň jsou
nejlepším lékem na lidský strach, paniku,
rezignovanost, lhostejnost a nevraživost.
Skutečná víra a z ní vycházející naděje
nemá odpověď na všechno. Věřit v Boha
znamená unést také mnohé nevysvětlitelné
a rozporuplné. Věřící není majitelem pravdy a mít naději neznamená být plánovačem
růžových zítřků či prorokem nezadržitelného pokroku. Věřit a mít naději znamená,
že si budoucnost nedávám sám. Kdosi řekl:
„Svět, který sám si musí naději vytvořit, je
světem bez naděje.“ Věřit v Boha neznamená, že mě spasí věda a lidský pokrok, ale
že člověk je zachráněn, vykoupen láskou.
Člověk potřebuje lásku naprostou. Právě
v tom je jádro křesťanské víry.
Prožívat advent a Vánoce tak můžeme
vnitřním osobním způsobem i s různými
omezeními. Ano, připouštíme strach, nejistotu a tíseň. Bez nich není skutečný lidský
život, ale advent jako čas očekávání zrození v nás může hluboce vtisknout jistotu, že
nejsme zrozeni jenom ke smrti. Očekávat
budoucnost nemusí být poznamenáno jen
nejistotou, ale můžeme ji očekávat s uzdraveným srdcem, že nejsme jen nahodilý
shluk genů vystavený nejrůznějším hrozbám. Důvěrné otevření pro budoucnost
v sobě nese vědomí, že jsem milován a přijat, i se svými strachy a nejistotami. Věřit,
doufat a milovat je myslím to nejcennější,
co si navzájem můžeme přát. Ať prožíváme
rozpuk života, radostnost, bezstarostnost,
či závěr života, nemoci, sklíčenost či smutek ze ztráty blízkých, vždy mohu věřit,
vždy mohu doufat a vždy mohu milovat.
Neboť On, živý Bůh, věří ve mě, doufá ve

mě a miluje mě. Každý, kdo se kdy pokusil
věřit, doufat a milovat, ví, že se potřebuje
stále učit, že nikdy není hotov, ale je stálým
učedníkem. Nebojme se být znovu žáky
v tomto největším umění života.
Připusťme, že i tento čas jakkoli zlý,
protože je poznamenaný všemi možnými okolnostmi souvisejícími s pandemií
koronaviru, může být také časem zrání.
Všichni v životě dříve či později uděláme zkušenost, že právě obtížné věci, které
jsme přijali, se kterými jsme se naučili žít,
ve kterých jsme dokázali rozlišit a rozpoznat dobré, nás obohatily nejvíce. Snad
tento „korona advent“ a „korona Vánoce“
mohou být i přes všechny nepřízně časem
našeho lidského zrání.
Nevím, jestli budou kostely na Vánoce
otevřené, ale pro všechny, ať do nich budeme moci zavítat či nikoli, se otevírá
příležitost ptát se po podstatném. Často
v kostelích zaznívá, že Kristus se má narodit v našich srdcích. Sebekrásnější mše, sebekrásnější výzdoby, zpěvy, sebejímavější
atmosféra však nemůže nahradit skutečnost víry, naděje a lásky. Nemáme-li zůstat
u prázdné formulace Kristova zrození, stojíme každý z nás znovu před výzvou: komu
věřím, v co a jak věřím, v co doufám?
Dovolte mi těchto několik myšlenek ukončit citací F. J. Schierse: „O Vánocích by
měla ke všem lidem dospět radostná zvěst,
Bůh vytvořený k obrazu a podobenství
králů, císařů, tyranů a referentů je mrtev.
Ale narodil se Bůh, který se s námi lidmi
tak ztotožnil, že „stát se Bohem“ od této
chvíle znamená totéž, jako „stát se člověkem“.“ Požehnaný a radostný advent i čas
vánoční vám všem.
Jan Hamberger, farář
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Vánoční bohoslužby
v Soběslavi
Tento rozpis bude platný dle
aktuálních opatření vlády!
24. 12. 2020, čtvrtek - Štědrý den:
Mše svatá z vigilie slavnosti Narození
Páně:
• kostel sv. Petra a Pavla - 16,00 h
pro rodiny s dětmi
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VZPOMÍNÁME
V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Odešli, jak si osud přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách žijí dál: paní Helena Lacinová
(†19. 12. 2012) a pan Karel Lacina
(†3. 1. 2017).
Kdo jste je znali a měli je rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Šárka s rodinou a vnučka Šárinka s rodinou.

Dne 11. 9. uplynulo 13 let
a 31. 10. 19 let, kdy mě
opustili moji milovaní
rodiče Marie a František
Jindovi.
Bez Vašeho rodičovského
tepla, lásky, jistoty je bolest
v mém srdci nepopsatelná
i po tolika letech.
Proč mi nebylo dopřáno
Vás doprovodit tam,
kde jste našli společný klid?

• kostel sv. Petra a Pavla - 22,00 h
25. 12. 2020, pátek - Slavnost
Narození Páně - mše sv.:
• kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 h

Vaše dcera Dana

26. 12. 2020, sobota - Svátek sv.
Štěpána, prvomučedníka - mše sv.:
• kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 h
27. 12. 2020, neděle - Svátek Svaté
rodiny:
• kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 h
(mše sv. s obnovou manželského
slibu)

Dne 1. 12. 2020 uplyne již
dlouhých 20 let, co nás opustila naše
milovaná maminka a babička paní
Božena Novotná
z Hrušovy Lhoty.
Stále s láskou a vděčností vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
rodiny Novotných a Kujalovi,
Hrušova Lhota.

31. 12. 2020, čtvrtek - Sv. Silvestr
• kostel sv. Petra a Pavla - 16,00 h
- poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2021, pátek - Nový rok - mše sv.:
• kostel sv. Petra a Pavla - 9,30 h

Otevření kostela sv. Petra
a Pavla:

Děkuji kolektivu Senior-domu Soběslav za dlouholetou péči o paní
Naděždu Melicharovou.
Honza Melichar

• pátek 25. 12. 2020 - od 14,00
do 17,00 h
• sobota 26. 12. 2020 - od 14,00
do 17,00 h
Pozn.: Upozorňujeme, že o případných změnách týkajících se vánočních bohoslužeb v souvislosti
s epidemiologickou situací v prosinci budeme aktuálně informovat v průběhu prosince v „Aktualitách“ na webových stránkách
města.

Dne 25. 12. 2020 již uplyne 14 let,
co nás navždy opustila paní
Marie Mixová ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří ji znali a měli rádi,
děkuje dcera s vnoučaty.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Narození:
Štěpán Kratochvíl
Barbora Ondrušová
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
Jaromír Albrecht
Danuše Píchová
Anna Šímová
Jaroslava Dimitrovová
Marie Podhrázská
Marie Šetková
Jaroslav Klapka

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám popřáli do roku 2021 mnoho
pěkných chvil se svými blízkými, hlavně zdraví
a pohodu.
Během nouzového stavu, jak na jaře, tak i na
podzim se v knihovně pracovalo. Nezaháleli
jsme a v měsíci dubnu proběhla náročná revize
knihovního fondu, který má přes 31 000 svazků.
V měsíci říjnu jsme ve spolupráci s kolegy z KD
umyli všechna vnitřní stropní skla a následně
pak v měsíci listopadu byla provedena inventura
celé knihovny.
Pevně věříme, že nadcházející rok bude úspěšnější a knihovna pro Vás bude fungovat bez nějakých
zásadních opatření.
Děkujeme Vám, že nám zachováváte přízeň
i v této těžké době a v roce 2021 na viděnou při
společných akcích.
pracovnice knihovny
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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

Informace nejen pro předplatitele
Předplatné „JARO 2021“
Vzhledem k situaci jsme nuceni zrušit představení
divadelní sezony „Podzim 2020“.
Ale 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 Soběslav 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.
Cena za předplatenku pro jednu osobu je 900 Kč.
Předplatné na sezonu „Jaro 2021“ bude v prodeji od prosince 2020 do konce
ledna 2021, kdy zároveň končí platnost rezervace jednotlivých míst a budou
uvolněny 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

PŘESUNUTO NA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Poděkování
Vážení diváci, milí hosté,
děkujeme za Vaši podporu kulturnímu
domu v tomto, pro naši práci nelehkém,
roce. Děkujeme za trpělivost a pochopení
změn termínů představení, festivalů
a slavností nebo jejich úplná rušení.
Víme, že ani pro Vás není současná
situace jednoduchá, a přesto nám mnohdy vyjadřujete své sympatie. Dostáváme
od Vás hodně milých zpráv, které nás
vždy povzbudí a potěší. Jsme za ně
vděční a moc vám děkujeme.
Těšíme se na Vás, a proto nezahálíme
a připravujeme kulturní dům
na sezonu 2021.
Provádíme úpravy interiéru, malujeme,
měníme a inovujeme, inventarizujeme
a vykonáváme další práce, které by
se ani nedaly při běžném provozu
v takovémto rozsahu realizovat.
Všem Vám přejeme do nového roku
hodně zdraví a osobního štěstí.
Závěrem bychom se s Vámi rádi rozdělili
o přání jednoho z našich hostů:
„Věříme, že v příštím roce bude vše lepší
a budeme se moci všichni setkat,
při některé z krásných akcí, které
v Soběslavi vždy organizujete.“
Děkujeme!
pracovníci KDMS
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Dárková karta Kino a KD Soběslav
Darujte svým blízkým zážitek!
Máme pro vás perfektní tip na chytrý dárek! Naše dárkové karty mají přednabitý kredit, který lze využít k návštěvě našich
představení v kulturním domě nebo v kině. Ideální na Vánoce,
univerzální dárek pro mladé i starší, kterým nevíte co koupit;
pro rodiče, kteří nechtějí dětem dávat peníze; vhodné i pro firmy a jejich zaměstnance. Zapomeňte na pyžama, pantofle nebo
kosmetiku! Darujte svým milovaným něco originálního, věnujte
jim zážitek. Zakupte v pokladně kulturního domu.

Předplatné Jaro 2021
Úterý 9. března v 19.00 hod.
Perfect days

MŠ DUHA
Mateřské školy fungují v nouzovém stavu zdánlivě bez omezení.
Zajistit provoz školy s dodržením všech hygienických opatření
je organizačně velmi náročné a je kladena velká zátěž na pedagogy i provozní zaměstnance. Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům za spolupráci. Někteří rodiče si mohli zajistit péči
o své děti a pomohli nám tím zvládnout organizační změny provozu spojené s nemocností pedagogů. I přes všechny změny se snažíme o naplňování cílů školního vzdělávacího programu. Hodně
času trávíme na zahradě školy, ale čas od času vyrážíme i na výlety do blízké přírody. Červeňásci se vydali na farmu pana Kubeše
a k Novému rybníku, nejmenší děti z modré třídy zase po stopách
skřítka Podzimníčka. Dětem z fialové třídy vítr přivál dopis, kde
Dráček Mráček prosil o záchranu. Součástí dopisu byla také mapa,
která děti zavedla do Hronovského lesíka, a draka vysvobodily.
Odměnou jim byl dračí úsměv a sladká dobrota.

Pantheon production s.r.o.
(Liz Lochheadová)
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. K čemu je ale žití na vysoké noze, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká?
Režie: Petr Kracík
Hrají: Barva - Lenka Vlasáková, Brendan - Jan Dolanský,
Grant - Jan Hofman a další

Pátek 16. dubna v 19.00 hod.
Šťastný vyvolený
Divadlo Verze
(Eric Assous)

Nejenom zdařilá komedie, ale i příběh k zamyšlení.
Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se
má vdávat a za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se
Charlie se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charlie ho
miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je „trochu jiný“. Jak
moc jiný? Nechte se překvapit!
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Greg - David Matásek, Melanie - Linda Rybová, Charlie
- Jana Janěková ml. Jeff - Igor Chmela, Noel - Matouš Ruml

V pátek 13. listopadu byl světový den laskavosti, společně s dětmi
jsme se rozhodli potěšit v této těžké době babičky a dědečky ze
senior-domu. Děti nakreslily obrázky, dali jsme je do obálky
a obálku odnesli přímo na recepci senior-domu. Říká se totiž, že
laskavost plodí laskavost a prý je dokonce vědecky podloženo, že
laskavost prodlužuje život a dělá nás šťastnějšími. A co to je laskavost? My jsme s dětmi vymysleli, že to může být dobrý skutek,
nebo jen milý úsměv či pohlazení.

Úterý 18. května v 19.00 hod.
Dokonalá svatba
Indigo company
(Robin Hawdon)

Každé svatbě předchází noc před svatbou…
Dokonalá svatba je anglická situační komedie britského
dramatika Robina Hawdona. Bill s Rachel jsou šťastný pár,
který má před svatbou. Jenže v den svatby se Bill probudí
v hotelu s neznámou dívkou v posteli. Vůbec nic si bohužel
nepamatuje, dívka však tvrdí, že se něco stalo...
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Bill, ženich - Ondřej Voleník / Michael Vykus, Tom,
svědek - Petr Buchta / Zbigniew Kalina/Aleš Petráš a další
Vážení příznivci kina,
těžká doba byla letos pro všechny, ale pevně věříme, že nám
zachováte přízeň. V novém roce 2021 se budeme snažit nabídnout Vám všechny novinky a premiéry. Těšíme se na Vás
a do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
kolektiv kina

Začíná adventní čas. A právě adventní čas by měl být časem
laskavosti, ohleduplnosti a respektu jeden k druhému. V mateřské
škole se snažíme dětem přiblížit různé tradice spojené s adventním časem. Jsme zvyklí se v tomto čase potkávat společně s rodiči.
V současnosti některé akce nebudou moci proběhnout tak, jak
jsme zvyklí, ale snažíme se najít cesty, jak tato společná setkávání
nahradit.
Přejeme nám všem poklidný adventní čas a nezapomeňte, úsměv
je vidět i v očích.			
kolektiv MŠ DUHA
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MŠ NERUDOVA
Kouzelný podzim už vytáhl své poslední barevné trumfy. Hýřivé barvy,
kterými nás příroda dlouho udivovala, se pomalu
vytrácely a my čekaly s dětmi z mateřské
školy na první sněhové vločky. Ve středu
11. listopadu na svatého Martina jsme se
ale prvního sněhu nedočkali. Dětem jsme
to vynahradili určitě jinak. Děti jsme seznámili s legendou o sv. Martinovi, děti
ze třídy Hvězdičkové zahrály divadlo, bílé
koně si vyrobily z papíru a samozřejmě
je také krásně vyzdobily. Paní kuchařky
se přidaly k oslavě svátku a upekly všem
svatomartinskou husu. Oslavu svátku
sv. Martina jsme završili písní, kterou se
děti naučily.

Posílá ho svatý Petr,
ať zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr,
bude se nám hodit zas.
Radost z prožitého dne měli snad úplně všichni, i když prvního sněhu jsme se
nedočkali.

Na co se budeme těšit příště u nás v mateřské škole? Čeká na nás „Čertování“
s mikulášskou nadílkou a určitě oslava
blížících se Vánoc.
kolektiv MŠ Nerudova

Už Martin na bílém koni,
už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní,
jede k nám zas bílý pán.

ZŠ KOMENSKÉHO
Poděkování za pomoc
Naše škola ZŠ
Soběslav, Komenského 20 by chtěla
poděkovat všem,
kteří v této složité
době nemyslí jen
na sebe a rozhodli se pomáhat druhým. Jsou
to: Jirousová s.r.o. – Mudr. Kateřina Jirousová, DiS, Mudr. Taťána Jirousová, eDO Finance a.s. – Ing. Jiří Hák, TYMO s.r.o. – Josef
a Monika Matouškovi, Farma Drs Debrník
– Miroslav Drs, Michal Hák. Věnovali dětem
z naší školy notebooky, aby jim umožnili distanční výuku. Všechny obdarované děti měly
velkou radost.
Ještě jednou děkujeme.
pedagogický sbor

ilustrační foto

RC SOBÍK
Milé maminky a děti,
máme za sebou další nedobrovolné zavření herničky. To znamená další přerušení našeho pravidelného programu.
Moc nás mrzí, že nám v listopadu nevyšla pravidelná setkávání, proto se stále
snažíme o malou kompenzaci. Neustále
hledáme možnosti, jak vám zpříjemnit
tyto ponuré dny. Opět jsme vám zprostředkovávali část programu do vašich
domovů pomocí nahrávek a tak věříme,
že jste toho využily nejen k rozptýlení
a zabavení vašich ratolestí, ale i k protažení sebe samých.

Jelikož už máme za sebou první adventní
neděli, doufáme, že se nám všem podaří
naladit se do vánoční atmosféry i v této
složité době. Adventní čas je nejkouzelnější právě s dětmi, proto bychom neradi
ty nejmenší okradli o krásné okamžiky,
které advent přináší. Rozhodli jsme se,
pokud to bude jen trochu možné v rámci
vládních opatření, uskutečnit venkovní
„Zasněženou stezku za Mikulášem“. Nejen z důvodu omezené kapacity se bude
jednat o akci pouze pro členy spolku

RC Sobík. Zároveň tím chceme členům
částečně vynahradit zrušený program.
Děti se vydají od DDM hledat Mikuláše, aby jim za krátkou básničku mohl dát
něco dobrého. Maminky se budou moct
zahřát u dobré kávy. Tato akce bude závislá nejen na vládních opatření, ale i na
počasí, proto sledujte naše facebookové
a webové stránky, kde naleznete všechny
aktuální informace.

Rádi bychom všem rodinám popřáli
klidný advent. Rok 2020 přinesl do našich životů nečekanou zkoušku, která
možná přinese ještě nemalé následky.
Zkusme ale přes Vánoce myslet pozitivně a užívat si chvíle s rodinou v klidu
a s láskou. Přejeme všem, aby nový rok
byl veselejší a všichni jsme do něj vstoupili ve zdraví.
za kolektiv RC Sobík Iva Čejková
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„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa,
mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu.
Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.“
Helena Kellerová
Jste lidé se sluchovým postižením?
Navštivte nás v roce 2021 v DPS Mrázkova 748/III. Naše
poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých za
vámi přijede. Termíny: 12. 1., 9. 3., 11. 5., 8. 6., 7. 9., 9. 11.
vždy od 12.30 hod.
• Seznámení se sluchadlem (naučit klienta se sluchadlem
poslouchat a naučit jej sluchadlo ovládat, jak se o něj
starat).
• Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy
zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry
pro osoby se sluchovým postižením.
• Zprostředkování oprav kompenzačních pomůcek
a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami.
• Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy
a kompenzačních pomůcek.
• Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační
pomůcku z úřadu práce.
• Prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství ke
sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke tvarovce,
filtry a další příslušenství).
• Výměna hadičky k individuální tvarovce a čištění
koncovek v ultrazvukové čističce.
K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních
pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury.

Vodní záchranná služba v roce 2020
Letošní pandemie se značně projevila i na
chodu soběslavské VZS. Ve velké míře
se zastavily výcviky dospělých členů,
s výjimkou jarního kurzu Záchranářské minimum a kurzu Záchrana z jezu. V průběhu celostátní karantény mohli Soběslavští
každý pracovní den potkávat naši sanitu,
kterak pendluje městem a rozváží obědy poskytované Domem s pečovatelskou
službou. V tomto období se rovněž zastavil
chod kroužku oddílu mladých záchranářů.

Od června jsme ale znovu kroužek rozjeli.
Kromě bazénového plavání jsme se věnovali jízdě, záchraně a sebezáchraně na klidné i divoké vodě. A to i díky Jihočeskému
kraji, který podpořil náš projekt „Výcvik
mladých záchranářů Vodní záchranné
služby” dotací ve výši 30 tisíc Kč z celkového rozpočtu 40,5 tis. Kč. Z těchto financí
jsme juniorům pořídili dva nové kajaky.
Kamil Dedecius

Vzpomínaly jsme i v neklidné době roku 2020
Dne 8. října v „Památný den sokolstva“
jsme v omezeném počtu vzpomínaly u sokolských lip v parcích u nádraží a u kostela
sv. Víta na pohnuté události zatýkání, perzekuce, hrdinství a oběti Sokolů ve 2. světové válce i z našeho města. Jejich památku
jsme uctily květinami se stuhou.

Položením věnce u pomníku padlých v parku u nádraží jsme si tentokrát bez hudby,
okázalostí a pietního setkání připomněly
102. výročí založení republiky a hrdinství
legionářů z l. světové války.
Za soběslavské sokolky J. Zemanová
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„Rozběháme Soběslav“ běželo pro Rolničku
Diakonie Rolnička ve spolupráci s Rozběháme Soběslav již několik let na podzim pořádá dobročinný závod Dobroběh.
Letos nám to koronavirus bohužel nedovolil. Přesto nenechali bežci Rolničku na
holičkách. Poprvé, když se postavili na
start Virtuálního Dobroběhu a zaplacením
virtuálního startovného Rolničce přispěli
částkou 44 800 Kč.

úžasném 14. místě. Do týmu Rozběháme
Soběslav se přihlásilo 57 běžců i chodců
a v období od 19. do 29. října uběhli nebo
ušli pro Rolničku 1 915 km. Děkujeme!
Ale tím to neskončilo. Ambasadorka projektu Rozběháme Soběslav Marcela Procházková se rozhodla, že to nevzdá a těch
10 tisíc pro Rolničku sežene. Oslovila tedy
všechny účastníky výzvy, aby každý daroval poměrnou částku potřebnou k získání
celkové sumy. Pokud by to udělal skutečně
každý z nich, získala by Rolnička oněch
10 tisíc. A jak to dopadlo? Mnozí z oslovených běžců skutečně peníze darovali
a Rolničce na účet přibylo 6 965 Kč, které
použije na rekonstrukci nových prostor pro
své sociální služby v Táboře.

Podruhé, když v říjnu postavili tým běžců
i chodců a společně se pokusili zdolat za 10
dní co nejvíce kilometrů. Vítězný tým, který se zapojil do běžecké výzvy iniciativy
Rozběháme Česko, totiž vyhrál 10 tisíc
Kč pro vybranou neziskovou organizaci.
A Rozběháme Soběslav běželo pro Rolničku. Nevyhráli, ale rozhodně ani neprohráli. Z 368 přihlášených týmů skončili na

Děkujeme všem, kdo běhají i chodí pro
jakoukoliv dobrou věc a těšíme se na viděnou na startu Dobroběhu 2021.
Za Diakonii Rolnička Lída Pokorná,
za Rozběháme Soběslav
Marcela Procházková

Začarovaný kruh domácího násilí
Příběh paní Dany
Manžel paní Danu dlouhodobě verbálně
napadal, vyhrožoval jí zabitím, ponižoval ji, několikrát do roka ji udeřil fackou
do obličeje. V době nouzového stavu se
však situace vyhrotila, manžel vzal na
paní Danu nejprve nůž, se kterým jí vyhrožoval zabitím, následně po ní házel
nádobí, čímž jí způsobil zranění, která si
vyžádala lékařské ošetření. Paní Dana
situaci dříve neřešila, měla z manžela
strach, poslední incident ji však vyděsil
natolik, že přivolala policii. Policie ČR
manžela vykázala na 10 dní ze společného obydlí.
Paní Dana poté navázala spolupráci
s Intervenčním centrem (dále jen IC).
Pracovnice IC sepsala s paní Danou návrh na předběžné opatření, které prodlužuje dobu zákazu styku manžela s paní
Danou, které soud schválil. V době
trvání předběžného opatření paní Dana
docházela do IC, kde jí bylo poskytováno odborné sociální poradenství, právní
poradenství, krizová intervence a další
služby. Paní Dana se rozhodla pro podání návrhu na rozvod a odstěhování se
k synovi. V současné době je již paní

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

ilustrační foto

ZO ČSCH SOBĚSLAV

Dana rozvedená a řeší pouze vypořádání
společného jmění manželů.  

BURZA
A TRHY

I v tuto náročnou dobu jsme tu pro Vás.
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím poskytuje bezplatně
své služby v rámci celého Jihočeského
kraje.
Najdete nás v Českých Budějovicích, ve
Strakonicích a v Táboře. Jestliže nebudete moci přijet Vy za námi, můžeme my
přijet k Vám. Pokud potřebujete pomoci,
obraťte se na nás na čísle 603 281 300.
Tým Intervenčního centra
pro osoby ohrožené domácím násilím,
Diecézní charita České Budějovice

se v souvislosti
s šířením nemoci
covid-19 v prosinci
neuskuteční.
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GZ Media podporuje Soběslav sponzoringem i robotickým kroužkem
Společnost GZ Media v roce 2017 založila nadační fond s názvem GRAMOFOND, který se mimo jiné zaměřuje na
pomoc v místech, kde firma působí. V letech 2017 – 2019 poskytl GRAMOFOND
dle generálního ředitele GZ Media
Michala Štěrby celkem 44 grantů a věcných darů v celkové hodnotě 1 335 047
korun. Regiony, kde působí, podporuje
společnost ale také formou lokálního
sponzoringu. V Soběslavi tak opakovaně
podpořila Soběslavské slavnosti.

cuje nákup vybavení, které partnerským
subjektům bezplatně půjčuje. Odměna pro
lektory se hradí převážně z kurzovného,“
vysvětlil M. Štěrba a dále sdělil, jakým
způsobem robotický kroužek podporuje
dětský rozvoj a jaké vybavení je pro něj
potřeba.

Svou zkušenost s robotickým kroužkem
nám sdělil současný lektor Šimon Povondra: „V kroužku jsem se setkal u dětí
s nadšením a viditelným postupným rozvojem. Práce se stavebnicemi je baví
a výhodou je, že umožňují každému pracovat svým tempem a podle svých schopností. Kroužek byl mezi prvními obsazen
již v létě. Před jeho zahájením jsem se
zúčastnil školení vyučujících v Loděnici.
V současné době probíhá výuka on-line.
Pro mne je role vyučujícího úplně nová
zkušenost. Myslím, že dětem vyhovuje,
že jsem jim věkově blízko.“

Řada lidí možná nebude vědět, že byl
z nadačního fondu financován také nákup
vybavení pro technický kroužek „Robotika je hra“, který se již druhým rokem
koná v Domě dětí a mládeže v Soběslavi.
Je určený dětem ve věku 9 – 14 let. Tento
kroužek v Soběslavi iniciovala společnost
GZ Media, která za tento projekt získala
v letošním roce 1. místo v prestižním ratingu TOP Odpovědná firma v kategorii
„Pomoc okolí“.
„GRAMOFOND se vedle podpory komunitních projektů a neziskových organizací
zaměřuje také na zlepšování technického
vzdělávání. Jsme výrobní firma s téměř 70
let dlouhou tradicí a dobře víme, jak málo
dětí si dnes vybírá technické obory. Naším
cílem tedy je, aby se děti techniky nebály,
aby k ní měly dobrý vztah hned odmala
a aby se třeba jednou rozhodly pro nějakou
technickou školu. Proto jsme v roce 2017
odstartovali pilotní robotický kroužek v základní škole v Loděnici, kde naše firma sídlí. Během tří let jsme navázali spolupráci
s dalšími osmi školami a školskými zařízeními na Berounsku a samozřejmě v návaznosti na naši soběslavskou pobočku také
s DDM v Soběslavi. GRAMOFOND finan-

„Pro kroužek v soběslavském DDM zatím
pořídil GRAMOFOND vybavení v celkové
hodnotě téměř 170 000 korun, což přirozeně není konečné číslo, protože kroužky se se
stoupající úrovní dále dovybavují. Máme
radost, že kroužek v Soběslavi funguje výborně a že ani ve druhém roce nebyl problém
s jeho naplněním. Myslím, že je na místě
poděkovat DDM Tábor a jeho místní pobočce za opravdu příkladnou spolupráci,“
uvedl M. Štěrba.

ilustrační foto
V kroužku se pracuje s mechatronickými stavebnicemi FISCHERTECHNIK,
díky nimž si děti osvojí základní principy
mechaniky a elektroniky. Tímto hravým
způsobem se seznámí například s převodovkou, kardanovou hřídelí, principy pneumatiky, výrobou elektrické energie apod.
Pokročilejší stavebnice Merkur, Voltík
nebo ARDUINO zase seznamují děti s kybernetikou a programováním.

Ukázky prací, vyrobených dětmi v soběslavském kroužku.
Společnost je s lektory v kontaktu a připravuje pro ně školení, která je posouvají
dál. Najít kvalitního lektora nebo lektorku
není dle generálního ředitele GZ Media
vůbec snadné. Od konce ledna 2021 bude
soběslavský kroužek potřebovat náhradu
za toho současného, který se bude muset
připravovat na maturitu a už nebude mít na
kroužek čas.
„Pokud by tedy tento článek četl někdo, kdo
je fanda do techniky a rád pracuje s dětmi,
může se ozvat paní Kohoutové z domečku
na ddmsobeslav@ddmtabor.cz nebo na
telefon 606 200 085,“ upozornil na závěr
M. Štěrba. 			
-min-
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Zajímavosti
Z HISTORIE ROŽMBERKŮ A ROŽMBERSKÉ SOBĚSLAVI
Soběslav původně vznikla jako trhová osada v 10. století na křižovatce obchodních
cest a jako jiné vesnice, městečka a města
náležela vrchnosti. Vrchnostenskou správu
vykonávala šlechta, církev, nebo samotný
král. V průběhu století se začala přeměňovat na poddanské město. Od kdy přesně
bylo město rožmberské však není přesně
známo. Proces přeměny osady na poddanské
rožmberské město byl definitivně ukončen
udělením městských privilegií soběslavským
měšťanům Jindřichem III. z Rožmberka roku
1390.
Rožmberkové pocházeli z prastarého rodu
Vítkovců. Nejstarší ověřený příslušník rodu
Vítek I. z Prčice za své služby Přemyslu Otakaru I. nabyl značného jmění, které po jeho
smrti přešlo na jeho čtyři syny. Těm se v období sporů přemyslovských knížat podařilo
obsadit mnohé lesnaté oblasti na jihu Čech.
Území se dále rozrůstalo také kvůli chytré
sňatkové politice. Tímto způsobem se zmocnili poměrně rozsáhlého území, prakticky nezávislého na královské moci.
O zakladatelích rodu pánů z Hradce (Jindřichovi), pánů z Krumlova (Vítkovi II.), pánů
z Rožmberka (Vítkovi III.) a pánů z Landštejna (Vítkovi IV.) jistě kdekdo slyšel i během návštěvy leckterého jihočeského zámku
či hradu.
Nejsilnější a nejstabilnější postavení v České
zemi si během let vybudovali právě Rožmerkové, kteří měli prioritní postavení i mezi
českou šlechtou. V pol. 13. století vystavěli
hrad Rožmberk, roku 1259 založili cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. V roce 1403
vymřela krumlovská větev Vítkovců a všechen majetek i panství přešel na Rožmberky.
Ty své sídlo následně přesunuli právě do
Českého Krumlova a stáli za zrodem jednoho
z nejkrásnějších historických měst v České
republice. V 15. století v pohusitské éře se
jedno z nejucelenějších území zformovalo
do rozsáhlého samostatného panství - tzv.
dominia, které bylo otevřené také kontaktu
s evropskými zeměmi. Rožmberky získaná
moc byla založena také na řadě podvržených
listin, které jim udělovaly rozsáhlé majetkové a politické výsady. Tím nejznámějším
je pak privilegium padělané na objednávku
schopného, ale bezohledného Oldřicha II.
z Rožmberka. Podle něj se měl stát vladařem rožmberského území vždy nejstarší člen
rodu a ostatní mu byli podřízeni (v předchozích pokoleních zůstal shodou okolností jen
jeden nositel rodu, proto bylo toto pravidlo
uplatňováno). Toto privilegium se stalo
zákonem a uznávaným pravidlem až do smrti
posledního Rožmberka a také díky němu
Rožmberkové vytvořili dominium, které
nemělo v Čechách obdoby.
Soběslav spadala pod správu mnoha rožmberských panovníků. Prvním z těch, kteří určovali chod dějin ve městě, byl pravděpodobně

Jindřich I. (1262 - 1310), následován dalšími
12 vladaři. Na úplném konci stanuli na pomyslném soběslavském trůnu Vilém z Rožmberka a Petr Vok. Prvním vladařem rožmberského
dominia, jehož součástí byla i Soběslav, se
stal Oldřicha II. z Rožmberka.
V nejstarších dobách Soběslav náležela
k příběnickému panství, poté k choustnickému a třeboňskému. Ekonomika dominia
dosáhla nejvyšší úrovně právě za Viléma,
který byl velmi svědomitý, zodpovědný
a byl i dobrým diplomatem a politikem. Na
území nechal vystavět rybníky (regentem
Jakubem Krčínem) na chov ryb a ve velkém
se rozjela také produkce živočišných produktů
a obilí, dřeva nebo těžba drahých kovů.
Velký zisk produkovalo také pivovarnictví. Soběslav měla tehdy zvláštní postavení. Řada staveb produkujících zisk byla
v majetku města nebo svobodných měšťanů. Rožmberkové vedle hradního paláce
vlastnili jen málo nemovitostí (Rožmberský dům, Panský mlýn) a po velmi krátkou dobu. Za vlády Viléma zažila Soběslav
hospodářský rozkvět. Na žádost radních
ekonomicky přičlenil k Soběslavi 44 okolních
vesnic, ve kterých mohli Soběslavští vystavovat a prodávat pivo. Obyvatelé vesnic za účelem prodeje svých výrobků využívali (ač pod
hrozbou pokuty) výlučně soběslavské trhy.
Posílil postavení cechů a podpořil rozvoj
řemesel. V té době místní soukeníci jezdili se
svými výrobky na trhy do Lince, odkud dováželi vlnu, mýdlo a koření. Stavěly se domy
a hradby a brány. Po nástupu jeho mladšího
bratra Petra Voka zažila Soběslav největší
rozkvět.
Petr Vok Soběslavským potvrdil dosavadní privilegia. Na ochranu obchodu místních
měšťanů zakázal vstup židů do města a po
velkém požáru v roce 1598 věnoval postiženým tisíc kop míšeňských grošů. Na přelomu 16. a 17. stol. se osud rožmberského
panství začal chýlit k neodvratnému konci. P.
Vok tehdy přestoupil k nelegální církvi „Jednotě bratrské“, stal se trnem v oku katolíků
a potýkal se s věřiteli. Jeho přívětivý vztah
k Soběslavi však přetrval až do jeho smrti
(6. 11. 1611), kdy krátce před smrtí poslední
vůlí založil v bývalém hradním paláci Rožmberskou školu. Mnoho měšťanů, mládež
z místních škol a městská rada se zúčastnili pohřbu oblíbeného vladaře a bohužel, posledního
dědice rodu Rožmberků.
-min-

Petr Vok z Rožmberka
Zdroj: Pohledy soběslavské 1, Petr Lintner

BIM BAM
Text písně Bim bam, kterou si můžete
zazpívat v neděli 29. 11. od 17 hodin
(video z rozsvícení stromu naleznete
na www.musobeslav.cz).
Hvězda zářila a vzduch se chvěl,
hvězda zářila a vzduch se chvěl,
hvězda zářila a vzduch se chvěl,
jasná noc nad Betlémem stála.
Tichounce tam hráli,
na zvonky si zvonili bim-bam,
přišli lidé zdáli,
povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte,
ó, proč se ptáte?
Tichounce tam hráli,
na zvonky si zvonili bim-bam.
V chlévě dítě jako z růže květ,
v chlévě dítě jako z růže květ,
v chlévě dítě jako z růže květ,
králové vzdávají mu díky.
Látky, šperky, radost pohledět,
látky, šperky, radost pohledět,
látky, šperky, radost pohledět,
k tomu datle a čerstvé fíky.
Tichounce tam hráli,
na zvonky si zvonili bim-bam,
přišli lidé zdáli,
povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte,
ó, proč se ptáte?
Tichounce tam hráli,
na zvonky si zvonili bim-bam.
K ránu všichni tiše usnuli,
k ránu všichni tiše usnuli,
k ránu všichni tiše usnuli
k jejich štěstí či k jejich smůle.
Hvězda zářila a vzduch se chvěl,
hvězda zářila a vzduch se chvěl,
hvězda zářila a vzduch se chvěl,
pokoj všem lidem dobré vůle.
Tichounce tam hráli,
na zvonky si zvonili bim-bam,
přišli lidé zdáli,
povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte,
ó, proč se ptáte?
Tichounce tam hráli,
na zvonky si zvonili bim-bam.

prosinec 2020

18

•

•

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE

(říjen 2020)

DARUJTE JAKO VÁNOČNÍ DÁREK
KULTURNÍ ZÁŽITEK

Soběslavští policisté v období od počátku tohoto měsíce do současné doby
prověřují oznámení jedné z firem, podílející se na výstavbě železničního
koridoru v katastru obce Myslkovice. Ze zajištěného zázemí stavby došlo
k odcizení zde uskladněných 162 kusů dílců rámového bednění značky
Domino, včetně dvou kusů upínacích popruhů. Firma vyčíslila svou škodu na částku přesahující půl milionu korun. Jakékoliv poznatky, které
by přispěly k objasnění události, a to jak z místa činu, tak k podezřelému výskytu či podezřelé nabídce prodeje uvedeného bednění, sdělte
prosím soběslavským policistům na jejich služebně v Palackého ulici
či na telefonní lince 974 238 740.
Policisté soběslavského obvodního oddělení zahájili úkony trestního
řízení proti místnímu muži středního věku. Ten byl krátce před osmou hodinou večerní dne 14. 10. 2020 kontrolován hlídkou v ulicích Soběslavi,
kdy řídil osobní vozidlo tovární značky Toyota. Hladina alkoholu v dechu, provedená přístrojem Dräger, dosáhla opakovaně hodnoty přes jedno
promile. Na zadních sedadlech vozu navíc vezl svého pětiletého syna,
a to bez užití zádržného systému. Další šetření ukázalo, že muž neměl za
volantem co pohledávat, neboť má za předcházející nezákonné jednání
uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, platný až do roku
2021. Přestože mu byla další jízda zakázána, po propuštění ze zadržení
usedl do vozidla a odjel. Policisté jej proto opětovně zadrželi a zbytek
noci strávil v policejní cele. Muž se tímto jednáním stal, vedle přestupkového jednání, důvodně podezřelým ze spáchání hned dvou trestných
činů, a to přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu
úředního rozhodnutí. Trestní zákoník za takovéto jednání stanoví, mimo
jiného, trest odnětí svobody na dobu až tří let. O konkrétní podobě a výši
trestu rozhodne soud.

•

V závěru měsíce října se policistům soběslavského obvodního oddělení ve spolupráci s táborskými kriminalisty podařilo ustanovit a zadržet
zloděje jízdních kol. Mladý muž ze Soběslavska je kradl v Táboře, Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a v Českých
Budějovicích. Jen za období uplynulého měsíce se policistům podařilo
prokázat mu minimálně třináct odcizených jízdních kol, která nejčastěji
kradl po překonání lankových zámků z volně přístupných míst, například
u škol či nádraží. Většinu kol se podařilo dohledat a budou po nezbytných
úkonech vrácena majitelům. Způsobil škodu odhadem minimálně 70 000
korun. Na případu policisté nadále pracují. Mladý muž není v páchání
trestné činnosti žádným nováčkem. Za obdobné skutky byl v minulosti
již odsouzen či potrestán. Některé z uvedených skutků spáchal v době
vyhlášení tzv. nouzového stavu, z tohoto důvodu mu hrozí trest odnětí
svobody v délce trvání od dvou do osmi let. O konkrétní výši trestu bude
rozhodovat soud.

•

Soběslavští policisté již ustanovili pachatele vloupání do rekreační chaty
u řeky Lužnice. V době od 18. do 29. 10., po násilném vstupu, objekt
prohledal a odcizil zde uložené potraviny a svazek klíčů. Vlastní krádeží a poškozením chaty způsobil majiteli souhrnnou hmotnou škodu
ve výši bezmála 1 500 korun. Chataře a chalupáře opětovně upozorňujeme, že v tomto období, kdy své rekreační objekty ještě nezazimovali, ale již je méně navštěvují, dochází ke zvýšenému počtu
případů krádeží vloupáním. Zabezpečení a častější kontrole svého
majetku je tak na místě věnovat zvýšenou pozornost.

•

Policisté místního oddělení prověřují pachatele vloupání do hospody v obci Roudná ze dne 28. až 31. 10. Po prohledání objektu vnikl do
skladu, kde odcizil 17 litrových lahví tvrdého alkoholu různých značek.
Vlastní krádeží způsobil škodu ve výši bezmála 4 000 korun, výše škody
na poškození objektu je předmětem dalšího šetření.
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství
por. Mgr. Miroslava Doubka, pprap. Jana Štecová

Jakmile to půjde, pojďte spolu s námi vracet život veselské kultuře. Již koncem letošního roku
si můžete zakoupit vstupenku na některý z našich
pořadů chystaných na první polovinu roku 2021,
udělat radost sobě či svým blízkým a podpořit tak
kulturu, kterou pro Vás budeme připravovat jako
doposud.
• Pátek 5. března 19:00
NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY
– Techtle Mechtle revue
Velký sál KD, vstupné v předprodeji: 320 Kč,
na místě: 340 Kč.
• Středa 24. března 19:00
ASPM
Česká převážně bluesová skupina Jana
Spáleného. Koncert legendárního zpěváka
a pianisty s kapelou a muzikou na pomezí jazzu
a blues. Velký sál KD, vstupné: 290 Kč. Vstupenky s původním datem zůstávají v platnosti.
• Úterý 30. března 19:00
NA KUS ŘEČI S ONDŘEJEM VETCHÝM
VIP Art Company. Do křesla pro hosta
usedne oblíbený český herec Ondřej Vetchý.
Velký sál KD, vstupné: 260 Kč.
• Čtvrtek 1. dubna 19:30
VESELÉ VELIKONOCE – Pantheon
production
Ve filmovém zpracování kultovní francouzské
komedie Veselé Velikonoce exceluje Jean-Paul
Belmondo. Přijďte se podívat, jak je dílo ztvárněno na českých divadelních prknech v hlavní
roli s Martinem Hofmannem. Hrají: Martin
Hofmann, Michaela Badinková, Eliška
Hanušová, Monika Zoubková a další...
Velký sál KD, vstupné: 490 Kč. Vstupenky
s původním datem zůstávají v platnosti.
• Pátek 23. července
DA VINCI
(ZÁJEZD NA OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ DO
ČESKÉHO KRUMLOVA V LÉTĚ 2021)
Komedie režiséra Petra Zelenky. Historik umění
Silvio vášnivě obdivuje staré mistry a když jde
o pozoruhodný obraz, je ochoten obětovat vše.
Když se ale stane i se svou ženou Claudií obětí
experimentu a ocitne se v době Leonarda da
Vinciho, pozná, že není lehké žít v blízkosti génia. A už vůbec ne v 15. století.
V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem
nebo telefonicky. Cena vstupenky včetně
dopravy je 1 235 Kč. Odjezd z autobusové
zastávky od Hotelu Lucie upřesníme později.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
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100 let FK Soběslav
Fotbalový klub Spartak Soběslav bude
v příštím roce slavit stoleté výročí svého
založení.
Rozhodli jsme se touto cestou požádat všechny bývalé
hráče, funkcionáře, pamětníky a sportovní nadšence
o jakoukoliv historickou
vzpomínku na soběslavský fotbal (fotky, výstřižky
z novin, výsledky atd.). Pokud by někdo
něco k našemu fotbalu vedl ve svém domácím archivu a chtěl by se o to k tomuto

významnému výročí podělit (do připravované brožury), budeme velmi vděčni.
Materiály můžete zanechat i v soběslavském informačním centru v domě čp.
1/I na náměstí Republiky v Soběslavi
(stará radnice) se svým kontaktem. Za FK
Soběslav děkuji za spolupráci.
Marek Nývlt
předseda FK, tel. č. 777 852 879
Pozn.: V případě uzavření infocentra
z důvodu nařízení vlády prosím volejte
předem na tel.: 725 508 397 nebo
601 339 095.

34. rok, kdy by se měl běžet Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi
Tato zpráva je určena všem příznivcům tradičního Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi, který by se měl pořádat v noci
30. – 31. 12. 2020. Vzhledem k tomu, že místo tenisek probíhá
českými ulicemi kampaň COVID-19, jejíž cílová rovinka je zatím
v nedohlednu, následující informace mají způsob podmiňovací.
34. Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi by měl zaplnit
soběslavské náměstí ve večerních hodinách ve středu 30. 12.
2020. Na běžce čekají tratě následujících délek:
• Děti do 10 let 450 m (1 okruh kolem náměstí)
• Děti 11 – 14 let 900 m (2 okruhy kolem náměstí)
• Dospělí – hlavní závod 2 020 m
Hospůdka „V Růžku“ a zdravá výživa „Oříšek“ Tábor jsou opět
připraveni občerstvit běžce i diváky teplými nápoji, polévkou
a toasty. K chuti by pak přišly i sladké kousky. Děti by opět rád
pobavil nejvyšší účastník loňského ročníku kouzelník Pet, stejně
jako další účinkující. Připraveni jsou rovněž kamarádi časoměřiči
z firmy 4timing z Příbrami.

Pokud se 34. ročník uskuteční, program bude následující:
• zahájení programu závodu - 21:00 hod.
• 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 od 11 do 14 let - 22:15 hod.
• start hlavního závodu dospělých - 24:00 hod.
Aktuální informace letos nebudou na plakátech, ale pouze na
webových stránkách zavody.4timing.cz a jiznicechysportuji.cz.
Zprávu o uskutečnění závodu vyhlásí rovněž městský rozhlas
krátce po Vánocích.
Těšíme se na všechny, kteří fandí našemu závodu, a pokud
se letos neuvidíme, přejeme všem pevné zdraví a rychlé nohy
do roku 2021.
Za organizátory SK Viktoria Tábor a Veteran Car Club Soběslav,
Lenka a Petr Čápovi
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
•
•
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz
Prodávám garáž v Soběslavi tel: 603 933 938
Prodávám podsklepený cihlový řadový rodinný
dům v Soběslavi tel: 603 933 938

Koupě
•
•
•

•

Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi
a okolí. Tel. 776 092 862
Koupím domek, chalupu nebo byt i před opravou.
Tel: 603 442 474
Koupím garáž v Soběslavi, stav nerozhoduje,
nabízím 160 000 Kč. Děkuji za nabídku.
Tel. 604 186 115
Koupím garáž v Soběslavi, nejlépe lokalita kolem
letiště. Děkuji za nabídky. Tel.: 723 815 090

Ostatní
•
•

•
•
•

Nabízím malířské a natěračské práce.
Tel: 728 987 702
Pronajmu rekonstruované nebytové prostory se
sociálním příslušenstvím. Vstup a výklad je do náměstí v Soběslavi. Plocha 60 m2. Dříve používány
jako banka, nyní jako pojišťovací kancelář
pojišťovny Allianz. Tel. 381 522 076
Pronajmu garáž 22 m² bez el. u letiště 750,/měsíc. Tel.:725 873 103
Pronajmu garáž na Moskvě. Tel.: 724 880 443
Přijímám objednávky na vánoční cukroví.
Tel.: 605 526 039, po 18 h večer
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NABÍDKA SOBĚSLAVSKÝM PODNIKATELŮM
možnost využití pozemků

v průmyslové zóně Soběslav
-

prodej pozemku, nebo

-

pronájem výrobních a skladovacích prostor
v nově vybudovaných halách

-

velikost lze přizpůsobit požadavku

v případě zájmu nás kontaktujte: www.pzsobeslav.cz

prosinec 2020

22

DŘEVĚNÉ PELETY
S GARANCÍ NEJNIŽŠÍ CENY
Dále u nás nakoupíte:
Plotovky, palubky, OSB desky,
hranoly, fošny, střešní latě,
široký sortiment truhlářského řeziva,
spojovací materiál.

Dále nabízíme:
Sušení dřeva, hoblování a krácení.

Areál pily Dráchov
392 01 Dráchov 45
Tel: 774131446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod.
So:
8 – 11 hod.
e-mail: prodejna@equidomus.com
http://www.palubky-plotovky.cz

REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
BYTŮ A DOMŮ
Tel. 605 829 610
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18

Tel.: + 420 605 163 108

Přijímáme objednávky
na vykrmená kuřata a krůty.

KANCELÁŘ:

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

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
• 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

ZEMNÍ PRÁCE
VÝSTAVBA KOUPACÍCH
JEZÍREK A BIOTOPŮ
Kubát Stanislav
Dráchov 23
tel. 604 463 338
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Termín uzávěrky inzerce - 5. 12., 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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