3
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 29

březen 2020

Dočtete se v tomto čísle:

více na str. 16

V rámci plesové sezony 2020 se v únoru v kulturním domě konal
Společenský ples. Krátkou reportáž a fotografie naleznete na str. 17
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AKCE V BŘEZNU
1. 3.

Burza a trhy drobného zvířectva – areál chovatelů, 7 – 9:30 h

3. 3.	Den otevřených dveří – základní škola Komenského ul., 15 – 18 h
3. 3.

Jarabáci – koncert, Čajovna – kavárna Rolnička, 19:30 h

6. 3.

Rolničkový bál – hraje kapela MIX, kulturní dům, 19 h

8. 3.

Z pohádky do pohádky – karneval, kulturní dům, 15 h

9. 3.

Bubák Kája – loutková pohádka, kulturní dům, 17 h

11. 3.

Den otevřených dvěří - základní škola tř. Dr. E. Beneše, 15 - 17:30 h

13. – 14. 3. KREATIV – Jaro a Velikonoce, kulturní dům, 9 – 18 h
13. 3.

Zrnko poezie – Pavel Kolmačka, kavárna Zrnko café, 18 h
(více na str. 23)

18. 3.

„Od Tábora ... z Tibetu přes Nepál do Indie“ – druhá část asijské cesty Miloslava Martana, Blatské muzeum – Rožmberský 		
dům, 17 h

20. 3.

Soběslavská růže 2020 – floristická soutěž spojená s výstavou,
kulturní dům, 8 – 15 h

21. 3.

Jarní dětská burza, kulturní dům, 9 – 12 h

22. 3.	Líná Anka a Ovcééé – dvě pohádky ve spolupráci se ZUŠ
Soběslav, kulturní dům, 10:30 h
23. 3.

Bubák Kája – loutková pohádka, kulturní dům, 17 h

24. 3.	JAPOPO – jarní podvečer poezie s hudebním doprovodem
HAMAVE, knihovna, 17 h
26. 3.

Moravské pašije, kostel sv. Petra a Pavla, 18:30 h

28. 3.	Labyrint vzdělávání – den plný přednášek a workshopů, kulturní
dům, 9 – 16 h (více na str. 16)
29. 3.	Vynášení Morany se soběslavským Ráčkem – náměstí Republiky, 10 h
31. 3.

Šťastný vyvolený – divadelní hra, kulturní dům, 19 h

Získejte informace
z města do e-mailu
Nabízíme Vám možnost být informováni o kulturních, společenských a sportovních akcích ve
městě také prostřednictvím Vašeho e-mailu. Informace Vám můžeme posílat na e-mail 1x týdně vždy v pondělí spolu s vybranými aktualitami
z města.
Jestliže máte o tuto službu zájem, zaregistrujte
Váš e-mail přes webové stránky města Soběslavi:
www.musobeslav.cz/obcan v odrážce Informace
e-mailem. Přihlášení Vám umožní dostávat informace o aktuálních příspěvcích v rubrice Kalendář
akcí, Aktuality a Informace.
Děkujeme za spolupráci a věříme, že Vám naše
příspěvky pomohou v orientaci dění ve městě.
-pim-

Výzva pro pořadatele
kulturních akcí
I v tomto roce budeme vydávat tištěný kalendář
akcí pro sezonu květen – září 2020, který bude
zdarma k dostání na mnoha místech v Soběslavi
a okolí.
Prosíme pořadatele, kteří chtějí zveřejnit své kulturní, společenské či sportovní akce, o jejich zaslání na email: infocentrum@musobeslav.cz v následujícím formátu:
- název akce
- krátký popis akce (kde se akce koná, začátek akce, konec, pro koho je akce určena atd.)
- webové stránky nebo Facebook
- kontakt: tel. nebo email
Termín pro zaslání akcí je do 15. března 2020.
Jestliže akci teprve plánujete a nevíte si rady
s termínem, aby se nekryl s jinou velkou akcí
v Soběslavi, můžete se obrátit na naše infocentrum a my Vám s výběrem termínu rádi pomůžeme
a zároveň poskytneme přehled už stanovených termínů ostatních akcí.
-pimUpozornění: Od března je Hláska v prodeji i v infocentru v budově č. p. 1 na náměstí Republiky.

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

Středa 4. 3. a 18. 3.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 21. ledna 2020.

Usnesení č. 2/015/2020

tě Juráskové, Vesce, p. č. 144/25 o výměře
364 m2 Marcele Šťastné, Soběslav, vše v k.
ú. Vesce, z důvodu narovnání hranic pozemků.

Usnesení č. 2/021/2020

Rada města projednala upravený jednací
řád zastupitelstva města předložený tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
12 k mandátní smlouvě ze dne 21. 12. 2004
mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., kterým dochází k úpravě
příloh spravovaných nebytových prostor a
bytového fondu, s účinností od 1. 1. 2020.

Usnesení č. 2/016/2020

Usnesení č. 2/022/2020

Rada města souhlasí s programem 8. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 19. 2. 2020 od 18:00
hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I
(stará radnice) na náměstí Republiky:
• Zahájení
• Jednací řád ZM
• OZV č. 1/2020 o nočním klidu
• Zřizovací listina MŠ Nerudova
• Majetkové převody
• Program rozvoje města na období
2020-2023
• Různé

Usnesení č. 2/017/2020
Rada města určuje dle § 11a odst. 3 zákona
o matrikách další místo pro konání slavnostních obřadů – obřadní místnost MěÚ
na adrese Soběslav, část Soběslav I, čp. 1.

Usnesení č. 2/018/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke koncesní smlouvě na provozování
vodovodů a kanalizací ze dne 5. 12. 2016
mezi městem Soběslav a firmou Čevak,
a. s., České Budějovice, kterým se prodlužuje
platnost uvedené smlouvy do 31. 12. 2021.

Usnesení č. 2/019/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 7 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008
mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje roční úplata za výkon veřejně prospěšných
služeb z důvodu zvýšení jejich rozsahu o 630.000 Kč + DPH, s účinností od
1. 1. 2020.

Usnesení č. 2/020/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 144/23
o výměře 189 m2 Vítězslavu Matoušovi,
Praha, p. č. 144/24 o výměře 369 m2 Rena-

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1830/29
o výměře 40 m2 v k. ú. Soběslav Naděždě Hynkové, Praha, a Liboru Hynkovi,
Soběslav, a p. č. 1830/30 o výměře 34 m2
Renátě Pánkové, Klenovice, z důvodu
majetkoprávního vypořádání a narovnání
hranic pozemků v jejich vlastnictví.

Usnesení č. 2/023/2020
a) Rada města souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750, o poskytnutí podpory na
realizaci další části projektu „Zahrada sedmi barev“ dle Výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí v rámci Národního
programu Životní prostředí, prioritní oblast
6. Environmentální prevence, podoblast
6.1. Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta s předpokládaným rozpočtem projektu 700.000 Kč včetně DPH.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 1. 2018
mezi městem Soběslav a Mateřskou školou
DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750, kterým
dochází v souvislosti s další částí projektu
„Zahrada sedmi barev“ k doplnění účelu
pronájmu a souhlasu zřizovatele s realizací
opatření dle projektu.

Usnesení č. 2/024/2020
Rada města v návaznosti na usnesení zastupitelstva města ze dne 19. 4. 2017
č. ZM 13/096/2017 souhlasí s uzavřením
kupní smlouvy mezi městem Soběslav
a DIVIDEND PLUS, spol. s r. o., Tábor,
na prodej pozemku p. č. 3805/10 o výměře
2 987 m2 v k. ú. Soběslav.

Usnesení č. 2/025/2020
Rada města souhlasí s použitím znaku města Soběslavi na materiálech spojených s pořádáním cyklistického závodu Soběslavské
okruhy organizovaným G. Benedikt Švec

Cykloteam Želeč, který se koná 18. 4. 2020
v Soběslavi.

Usnesení č.
2/026/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Čevak, a. s., České Budějovice, na opravu
kanalizačního potrubí DN 400 v ulici Petra
Bezruče v Soběslavi za cenu 164.960,14 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 2/027/2020
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na
adrese Soběslav, část Soběslav I, Palackého čp. 111, velikosti 2+KK, do nájmu
p. Martinu Kučerovi.

Usnesení č. 2/028/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
OTIS, a. s., Břeclav, na servis a opravy
zdvihacích zařízení – výtahu v budově
čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi,
která je ve vlastnictví města, s účinností od
1. 1. 2020.

USNESENÍ

3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 11. února 2020

Usnesení č. 3/029/2020
Rada města se seznámila se studií stavebních úprav a nástavby budovy MŠ Nerudova zpracovanou Ing. Miroslavem Pantoflíčkem, Soběslav.

Usnesení č. 3/030/2020
Rada města bere na vědomí vyúčtování
vodného a stočného za rok 2019 zpracované provozovatelem vodohospodářského
majetku města – firmou Čevak, a. s., České
Budějovice, v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.

Usnesení č. 3/031/2020
Rada města souhlasí se spoluprací města
Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České Budějovice, v roce 2020 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 3/032/2020
Rada města schvaluje střednědobé vý-
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hledy rozpočtů příspěvkových organizací
zřízených městem Soběslav – MŠ Duha
Soběslav, MŠ Nerudova ul. Soběslav, ZŠ
Tř. Dr. E. Beneše Soběslav, ZŠ Komenského Soběslav, Kulturní dům Soběslav, Senior-dům Soběslav a Poliklinika Soběslav na
roky 2021 a 2022 v předloženém znění.

Usnesení č. 3/039/2020

Usnesení č. 3/033/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Čevak, a. s., České Budějovice, na obnovu
vodovodu v parku u Domu dětí a mládeže
v Soběslavi za cenu 197.671,37 + DPH.

Rada města souhlasí se zvýšením ceny
nájemného v bytech ve vlastnictví města
Soběslavi ve všech kategoriích o částku
3 Kč/m2/měsíc (tj. na částku 50 Kč/m2/měsíc v bytech základní kategorie, 40 Kč/m2
/měsíc v bytech snížené kategorie a 35 Kč
/m2/měsíc v suterénních bytech) s účinností
od 1. 4. 2020.

Usnesení č. 3/034/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině
ze dne 30. 3. 2005, ve znění pozdějších
dodatků, příspěvkové organizace města
Soběslavi – Mateřská škola Soběslav,
Nerudova 711.

Usnesení č. 3/035/2020
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, Komenského
20, Mgr. Jana Holase souhlasí s přijetím
účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu obědů
v rámci školního stravování pro dva žáky
této základní školy v období od 14. 1. 2020
do 30. 6. 2020 v částce 5.376 Kč.

Usnesení č. 3/036/2020
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební
poradnou, spol. s r. o., České Budějovice,
na zajištění zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Předprostor škol v Soběslavi“ za
cenu 45.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 3/037/2020

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 24. 8. 2016
mezi městem Soběslav a společností Reprogen, a. s, Planá nad Lužnicí, na propachtování zemědělských pozemků ve
vlastnictví města v k. ú. Soběslav a k. ú.
Chlebov, který řeší upřesnění výměry pozemků na 83,6274 ha za roční pachtovné
250.882 Kč, s účinností od 1. 1. 2020.

Usnesení č. 3/038/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Dřevovýrobou Václav Vaněk, s. r. o., Soběslav,
na opravu dřevěného plotu u koupaliště
v Soběslavi za cenu 212.359 Kč + DPH.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Čevak, a. s., České Budějovice, na dostavbu vodovodu v ulici K Sedlečku za cenu
399.156,40 Kč + DPH.

Usnesení č. 3/040/2020

Usnesení č. 3/041/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou MAFIX, s. r. o., Praha, na realizaci STL plynovodu a přípojek v Okružní ulici v Soběslavi
za cenu 161.800 Kč + DPH.

Usnesení č. 3/042/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a OTA ateliérem, s. r. o., Praha, na změnu projektové
dokumentace rekonstrukce výpravní budovy v Soběslavi za cenu 150.300 Kč + DPH.

Usnesení č. 3/043/2020

Rada města projednala návrh programu
rozvoje města na období 2020-2023 včetně
rekapitulace připomínek a doporučuje jej
zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 3/044/2020

Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi
dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.

Usnesení č. 3/045/2020

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Hřiště 8D, s. r. o., Brno, na doplnění dětského hřiště v Bezděkově ulici v Soběslavi za
cenu 178.166 Kč + DPH.

ZM 8/054/2020
Zastupitelstvo města schvaluje obecně
závaznou vyhlášku města Soběslavi
č. 1/2020 o nočním klidu v předloženém
znění.
ZM 8/055/2020
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek
č. 2 ke zřizovací listině ze dne 30. 3. 2005,
ve znění pozdějších dodatků, příspěvkové
organizace města Soběslavi – Mateřská
škola Soběslav, Nerudova 711, v předloženém znění s doplněním předloženým paní
Janou Křemenovou.
ZM 8/056/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemků p. č. 144/23 o výměře 189 m2
Vítězslavu Matoušovi, Praha, p. č. 144/24
o výměře 369 m2 Renatě Juráskové, Vesce,
a p. č. 144/25 o výměře 364 m2 Marcele
Šťastné, Soběslav, vše v k. ú. Vesce, které
jsou ve vlastnictví města, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 60 Kč/m2.
ZM 8/057/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku p. č. 1830/29 o výměře 40 m2
v k. ú. Soběslav Naděždě Hynkové, Praha,
a Liboru Hynkovi, Soběslav, a p. č.
1830/30 o výměře 34 m2 Renátě Pánkové,
Klenovice, za cenu 290 Kč/m2.
ZM 8/058/2020
Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením nového dopravního automobilu pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města
Soběslavi. Rozdíl mezi pořizovací cenou
vozidla a poskytnutou dotací bude hrazen ze schváleného rozpočtu města na rok
2020.
ZM 8/059/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Program
rozvoje města Soběslavi na období 20202023 v předloženém znění.

USNESENÍ

8. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 19. února 2020

ZM 8/052/2020
Zastupitelstvo města souhlasí s používáním hlasovacího a komunikačního zařízení
před schválením jednacího řádu zastupitelstva města.
ZM 8/053/2020
Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád Zastupitelstva města Soběslavi dle
předloženého návrhu.

Ve středu 19. 2. 2020 se poprvé konalo
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi
v nových prostorách staré radnice.
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Soběslav uspěla v krajském kole soutěže

o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ
Město Soběslav bylo za Jihočeský kraj nominováno na titul Historické město roku 2019. Postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón, kterou od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR.
Do soutěže o titul Historické město roku
2019 se v Jihočeském kraji přihlásila tři
města – České Budějovice, Prachatice a
Soběslav. Hodnotící komise složená ze
zástupců Národního památkového ústavu,
Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska
vybrala jako vítěze krajského kola město Soběslav. Na druhém místě se umístily
Prachatice, na třetím České Budějovice.
„Městská památková zóna Soběslav nenabízí tolik turistických atraktivit jako jiná
historická města, přesto město v posledních letech zaznamenalo v rámci Jihočeského kraje největší posun v naplňování cílů
Programu regenerace,“ uvedla Ing. arch.
Naděžda Pálková z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
V hodnoceném období byly realizovány
výjimečné projekty obnovy, jako je např.
obnova hradního paláce, která získala řadu
domácích i mezinárodních ocenění. Obraz
města se výrazně zlepšil realizací obnovy
kostela sv. Petra a Pavla, obnovou parteru
náměstí Republiky včetně soch a Mariánského sloupu, obnovou staré radnice i obnovou parku u kostela sv. Marka. „Ocenili

největší podíl finančních prostředků na obnovu památek z celkového objemu výdajů
rozpočtu města. Celostátní vítěz soutěže
bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2020
u příležitosti Mezinárodního dne památek
a historických sídel.

jsme také jejich přístup k řešení parkování
ve městě,“ prozradila Pálková, s tím, že
Soběslav investovala z hodnocených měst

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy.
Vítězové krajských kol obdrží z Programu
regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě
práva užívat příslušný rok titul „Historické
město roku“, hlavní cenu 1 000 000 Kč,
umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní
grafický list od předních českých umělců.
-minzdroj: NPÚ České Budějovice

Informace k podání daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat daňové přiznání za
rok 2019 nejpozději 1. dubna 2020. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat osobně, poštou nebo elektronicky. Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na Finančním úřadě pro Jihočeský kraj,
Územním pracovišti v Soběslavi, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. Územní pracoviště bude plně otevřeno pro veřejnost:
•

od 16. března 2020 do 20. března 2020
- pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
- úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30 hodin
- pátek 8:00 - 14:00 hodin

•

ve dnech 23. března 2020 až 27. března 2020
od 8:00 do 17:00 hodin

•

ve dnech 30. března 2020 až 31. března 2020
od 8:00 do 17:00 hodin

•

ve středu 1. dubna 2020 od 8:00 do 18:00 hodin

Připomínáme, že na územním pracovišti není možné daň zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést na pobočkách České pošty

poštovní poukázkou nebo bez transakčního poplatku tzv. „daňovou složenkou“, v hotovosti na vybraných územních pracovištích nebo bezhotovostním převodem na účet správce daně
č. 721-77627231/0710, variabilní symbol rodné číslo poplatníka.
Poplatníci mohou komunikovat s finančním úřadem i elektronicky. Podání daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze učinit
buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční
správu na www.daneelektronicky.cz, kde jsou veškeré informace
potřebné k vyplnění a podání daňového přiznání, nebo přes datovou schránku. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv bez
ohledu na úřední hodiny.
Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo
jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky.
Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).
Finanční úřad pro Jihočeský kraj,
Územní pracoviště v Soběslavi
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KTERÉ PROJEKTY SE BUDOU REALIZOVAT V LETOŠNÍM ROCE?
V březnovém čísle Hlásky věnujeme prostor stavebním projektům, jejichž realizace je plánována na rok 2020. Nejvýznamnějšími z nich jsou revitalizace předprostoru základní školy a gymnázia a výstavba výukové bruslařské a cyklistické dráhy,
o kterých Soběslavská hláska informovala již dříve. V následujícím článku se dočtete o projektech více informací.

1

Revitalizace předprostoru základní školy a gymnázia v Soběslavi

Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy, rekonstrukce
veřejného osvětlení, odvodnění ploch a realizace sadových
úprav. V současné době je v
prostorách před školami ZŠ E.
Beneše a Gymnázia Soběslav
asfaltová plocha doplněná trávníkem a keři, která již nesplňuje požadavky na bezpečný
pohyb osob, zejména hendikepovaných.
Stavebními úpravami bude jasně vymezena plocha určená pro
jízdu vozidel zaměstnanců školy, údržby a IZS. Plocha před
základní školou bude primárně
sloužit shromažďování a odpočinku osob, ale svými technickými parametry umožní pojezd
lehkých nákladních vozidel pro
možnost občasného zásobování
školy.
Pro zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu v třídě Dr. E.
Beneše je v projektu navržen
posun zastávky autobusů, zřízení dvojice parkovacích stání
v režimu K+R a úprava kolmých parkovacích stání, které
budou nově přiléhat k vozovce a chodník bude veden až za
nimi. Dále je pro bezpečnost
chodců navržen nový přechod
pro chodce, v jehož místě byla
navržena vysazená chodníková
plocha tak, aby šířka komunikace v místě přechodu klesla
na hodnotu 7,0 m.
V části komunikace svažující
se k fotbalovému hřišti je navrženo parkoviště pro celkem
15 stání, z toho jedno vyhrazené pro osoby pohybově a těžce pohybově postižené. Podél
tř. Dr. E. Beneše byl navržen
parkovací pás pro celkem devět osobních automobilů v kolmém uspořádání, z toho 1 stání
vyhrazeno pro osoby pohybově
a těžce pohybově postižené.
Odvodnění se týká části střechy, komunikace, chodníků
a travnatých ploch. Dešťová
voda z travnatých ploch bude
zachycena v povrchových vsa-

kovacích průlezích s částečnou
retencí. Dále bude provedena
celková rekonstrukce veřejného osvětlení včetně kabelových
rozvodů, použití LED svítidel
a přisvětlení prostoru přechodu
pro chodce.
Součástí revitalizace jsou
i sadové úpravy. Podél rušné
komunikace a obslužné komunikace v prostoru „náměstí“ je
navržena uliční alej. Zde budou
vysazeny menší liniové skupinky dřevin. Solitérní stromy
doplňují nově vzniklé plochy
vegetace v blízkosti obou škol.
Druhově byla volena okolní

přirozená vegetace a vegetace
dobře snášející městské prostředí, byly zvoleny dřeviny
s výrazným kvetením či podzimním barvením listů. Nové
okrasné záhony budou osázeny extenzivními trvalkovými
výsadbami do štěrku. Většina
zelených ploch bude využita
k výsevu bylinného trávníku,
předpokládá se nízké sečení
a intenzivní sešlap.
Zhotovitel projektu bude vybrán počátkem roku 2020.
Předpokládané náklady související s realizací projektu činí
16,6 mil. Kč. Projekt by měl

být zrealizován do konce roku
2020.
Na část akce byla podaná žádost o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, opatření ke zvýšení bezpečnosti
nebo plynulosti dopravy nebo
opatření ke zpřístupňování
dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020.

Výkres zahrnuje úpravy předprostoru ZŠ E. Beneše a soběslavského gymnázia. Barevný a v plné
velikosti jej naleznete na webových stránkách www.musobeslav.cz
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Výuková cyklistická a bruslařská dráha

Cílem této stavby je podpořit volnočasové aktivity, především výuku jízdy na in-line bruslích a na kolech. Předpokládá se využití
sportovními kluby a veřejností. Dráha je situována do lokality plovárny u kempu TJ Spartak z.s. Soběslav v místě dnes travnaté louky mezi kempem, cestou na Pilát a řekou Lužnicí. Samotná dráha je navržena jako obousměrná s asfaltovým povrchem v délce

22
3

Rekonstrukce chodníků v ulicích Tyršova a K Sedlečku

Realizací projektu se výrazně zvýší úroveň veřejné dopravní infrastruktury podporující využití udržitelných forem dopravy. Projekt
řeší chybějící úsek chodníku na stávající síti komunikací pro pěší
na území města Soběslav v místě se zvýšenou intenzitou dopravy
motorových vozidel při komunikacích II. a III. třídy. Předkládaný
projekt řeší nové chodníky v ulici Tyršova v délce 80 m a v ulici

24

přinese konečné snížení energetické náročnosti o 251,11 GJ/rok,
tzn. o 8,14% a snížení emisí CO2 za rok o 14 t pro bytový dům,
ve kterém je celkem 39 bytových jednotek. V rámci nezpůsobilých výdajů projekt dále řeší opadávající fasádu a zastaralé výplně
otvorů komerčních provozoven a zázemí v 1. NP.

Úpravy komunikace a chodníků v Jirsíkově ulici

Cílem projektu je rozšíření místní komunikace, výměny povrchů
chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení. Rozšíření komunikace je řešeno tam, kde to dovolují šířky chodníků. Komunikace
bude ohraničena betonovými silničními obrubníky. Povrch chodníků je řešen z betonové zámkové dlažby.

22
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K Sedlečku v délce 370 m. Realizací projektu se zvýší bezpečnost
a plynulost dopravy a rovněž dojde ke zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy. Projekt SOBĚSLAV - CHODNÍKY TYRŠOVA A
K SEDLEČKU je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu
regionálního rozvoje prostřednictvím MAS Lužnice z. s.

Zateplení domů č.p. 101 - 104 v Soběslavi

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy,
zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Obsahem
projektu je zlepšení tepelně-technických vlastností čtyřpodlažního
zděného bytového domu č. p. 101 - 104, Soběslav, nacházejícího
se v památkové zóně. Zateplení budovy a výměna vstupních dveří

25

893 metrů. Stavba bude na třech místech propojena s komunikací
ke kempu a s cestou od mostu u Paluby na Pilát a doplněna pěšinu
podél řeky Lužnice. Součástí stavby bude i nové schodiště vlevo
za mostem dolů k Lužnici. Předpokládané náklady činí 6 miliónů
Kč.

Při stavbě chodníků budou dotčeny stávající sjezdy k sousedním
nemovitostem, proto je v projektu obsažena i úprava chodníkových přejezdů a vjezdů. Budou vyměněny čtyři stožáry veřejného
osvětlení a dva z nich budou přemístěny mimo pojížděné plochy.
Stávající výbojkové světelné zdroje budou nahrazeny LED technologií.

Parkoviště v ulici Chvalovského nábřeží

Cílem projektu je vybudování nových parkovacích míst poblíž
centra města. Projekt řeší vybudování osmi nových parkovacích
míst (z toho 1 místo pro držitele průkazu ZTP) na Chvalovského

nábřeží v blízkosti křižovatky s ulicí Petra Bezruče. Zároveň dojde
k opravě okraje obslužné komunikace a úpravě okolního terénu.
Akce si nevyžádá kácení stromů.

Více info o projektech naleznete na www.musobeslav.cz pod položkou menu „Projekty města“.

-min-
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V Nedvědicích byl zrekonstruován kulturní dům
Hlavním cílem projektu realizovaného v roce 2019 byla obnova
a rozvoj základních služeb občanské vybavenosti, konkrétně stavební úpravy objektu v městské části Nedvědice čp. 3. Po realizaci
stavebních úprav je možné objekt lépe využívat k pořádání kulturních, společenských ale i sportovních akcí.
Původní krytina z betonových tašek včetně jednoduchého laťování
byla demontována. Odstraněny byly i nevyhovující hromosvody
a veškeré klempířské prvky (dešťové žlaby, dešťové svody, oplechování komínů, střešní okna). Nově byla provedena instalace
pojistné hydroizolace pomocí difúzní fólie, dvojité laťování a položena nová střešní krytina z pálených tašek. Dále byly zhotoveny
klempířské prvky v rozsahu dešťové žlaby + dešťové svody, nové
oplechování komínů, úžlabí, lemování zdí. Původní komínová tělesa vystupující nad střešní rovinu a části zděných říms byly sanovány. Nakonec byl objekt osazen novými hromosvody včetně
jejich výchozí revize.
Akce byla podpořena Jihočeským krajem v rámci dotačního
programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí dotací ve výši
839.096,43 Kč. Zhotovila ji firma Petr Fogl, Soběslav. Celkové
náklady na investiční akci činily 1.124.189 Kč.

-min-

Stavebními úpravami projde ulice Petra Voka u náměstí Republiky
Město Soběslav zadalo vypracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. Petra Voka Ateliéru Kročák. Cílem projektu
je zlepšit stávající stav ulice Petra Voka
v návaznosti na již provedenou rekonstrukci celého náměstí. Stavební úpravy
se budou týkat dořešení prostoru v místě
napojení ulice na náměstí, kde se naváže
na již provedené zádlažby, dále pak výměny povrchů na chodnících, dořešení
chodníkového přejezdu u polikliniky a zřízení venkovního prostoru u mléčné jídelny
pro venkovní sezení.

Předpokládá se použití kamenné zádlažby
namísto živice a betonové zámkové dlažby a tím zlepšení nejenom estetického
působení povrchů chodníků, ale i zlepšení kvality povrchů a celkového mikroklimatu městského interiéru. V prostorech před mléčnou jídelnou bude rozšířen
chodník pro venkovní sezení. Na protější
straně ulice u objektu bývalého hotelu
Slunce bude provedeno plynulé dorovnání
průběhu obrubníků se zarovnáním profilu
komunikace. Parter ulice bude doplněn
městským mobiliářem ve shodném
provedení jako na ploše náměstí.
-min-

Rozmístění kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad
Město Soběslav společně se Správou města
Soběslavi, s.r.o. organizuje prostřednictvím
velkoobjemových kontejnerů svoz biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí,
ovoce, zbytky rostlin, větve). Kontejnery
budou od března do konce listopadu 2020
přistavovány v Soběslavi vždy v pondělí
od 15 hodin do 19 hodin, v Nedvědicích
a Chlebově vždy v pátek dle níže uvedeného harmonogramu:
1. stanoviště U Jatek, Zátkova ul.:
2.3., 30.3., 4.5., 1.6., 29.6., 3.8., 31.8.,
5.10., 2.11.
2. stanoviště Chovatelé, Autobusové
nádraží : 9.3., 6.4., 11.5., 8.6., 13.7.,
10.8., 7.9., 12.10., 9.11.

3. stanoviště Wilsonova ul., U Nového
rybníka : 16.3., 20.4., 18.5., 15.6.,
20.7., 17.8., 14.9., 19.10., 16.11.
4. stanoviště Nedvědice: 6.3, 20.3., 3.4.,
17.4., 1.5., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6.,
10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9.,
2.10., 16.10., 30.10., 13.11.
5. stanoviště Chlebov: 13.3, 27.3., 10.4.,
24.4., 8.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 17.7.,
31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9., 9.10.,
23.10., 6.11., 20.11.
Do kontejnerů je možno bezplatně odložit
listí, trávu, spadané ovoce, zbytky rostlin
a další zahradní odpad. V jarním období
bude přistaven i kontejner na větve.
Do kontejnerů nelze odkládat kuchyňský

ani živočišný odpad, stejně jako směsný
komunální odpad. Větve je možno odložit
pouze do kontejneru určeného na větve.
S případnými dotazy se můžete obrátit
na pracovníka SMS, s.r.o.
– Václav Novotný,
tel. 381 477 212, 775 736 788,
e-mail: novotny@smsob.cz
nebo na pracovníka MěÚ Soběslav,
odbor ŽP – Ing. J. Mošnička
tel. 381508158, 776280186, e-mail:
mosnicka@musobeslav.cz
Jan Mošnička, OŽP
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Portál občana města
Začátkem února spustilo město Soběslav
na svých internetových stránkách Portál
občana. Jedná se o elektronické služby
umožňující snadnější způsoby komunikace občana s úřadem.
Do tohoto portálu byly zařazeny některé
služby, které jste znali již ze stávajících
stránek města, jako např. Hlášení městského rozhlasu, Dotazy a odpovědi a Práce
v regionu. Již dříve existující službou je
rovněž bezplatná možnost podání žádosti o
vyjádření k existenci inženýrských sítí tzv.
„utility report“ sloužící především stavebníkům.
Zcela novými moduly jsou Hlášení závad,
Hlášení ztrát, Hlášení nepořádku, Fotografie ke zveřejnění a Rezervační systém.
Modul Hlášení závad umožňuje zaslat informaci o poškození např. dětského hřiště,
dopravního značení, veřejného osvětlení,
městského rozhlasu, zeleně, laviček či odpadkových košů a dalšího mobiliáře spolu
s upřesněním poškození a místa, kde se poškozená věc nachází. K ohlášení lze připojit i fotografii poškozené věci. Podmínkou
ohlášení je sdělení jména ohlašovatele a
e-mailového spojení, na které obdrží ohlašovatel informaci o způsobu odstranění
závady.
Modul Hlášení nepořádku funguje obdob-

ně jako Hlášení závad a slouží k nahlášení
nepořádku u kontejnerů na odpad, dětských
hřišť a k nahlášení černých skládek.
Hlášení ztrát může občan využít při ztrátě
zvířete nebo věci, např. klíčů, mobilu nebo
jízdního kola. V případě nalezení hledaného zvířete či věci bude dotčený kontaktován na zadaný e-mail popř. telefonní číslo.
Dalším zcela novým modulem je Portál
digitální mapy Jihočeského kraje, ve kterém najdete základní dokumenty územního
plánování Jihočeského kraje a jednotlivých
měst.
Asi nejpoužívanějším elektronickým nástrojem je Rezervace času úředníka. Prostřednictvím tohoto modulu se může občan

objednat na třech odborech městského úřadu v Soběslavi. Jedná se o matriční úřad,
obecní živnostenský úřad a odbor dopravy
a vnitřních věcí. Na matričním úřadě se
může v úředních dnech objednat k vyřízení dvou činností – ověření listin a podpisů
a dále agend zajišťovaných vlastní matrikou (narození, úmrtí, uzavření manželství,
vyhledávání v matričních knihách). Další
možností je rezervace na obecním živnostenském úřadě k registraci živnosti nebo
její změny. Asi nejvyužívanější bude tato
služba na odboru dopravy a vnitřních věcí,
kde se může občan objednat k vyřízení záležitostí týkajících se cestovních dokladů,
občanských průkazů, evidence motorových
vozidel a evidence řidičských průkazů.
Posledním novým modulem je Fotografie
ke zveřejnění. Tento modul umožňuje občanům, kteří rádi fotí Soběslav a její okolí,
zaslat nám své fotografie přírody, počasí,
památek a dalších zajímavostí. Nejlepší
fotografie budou zveřejněny na internetových stránkách města.
Městský úřad počítá s postupným rozvojem služeb poskytovaných prostřednictvím
tohoto portálu. Doufám, že tyto služby budou přínosem především pro občany našeho města.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Sdělte nám svůj názor na Soběslavskou hlásku
V únorovém čísle zpravodaje byl věnován
prostor auditu Soběslavské hlásky, zadaného Piráty pro Soběslav. Přes výhrady k
auditu, které jsou uvedené ve zmíněném
čísle zpravodaje a zápise z jednání redakční
rady č.1/2020 se jím redakční rada zabývala a zváží zohlednění některých závěrů.
Pro vydavatele, redakci a redakční radu
je ale směrodatná především zpětná vazba od občanů města. Redakční rada se
proto bude v následujícím období věnovat zjišťování názorů obyvatel města
i zastupitelů. Projeví-li zájem, zastupitelé mohou vyjádřit svůj názor a připomínky k Soběslavské hlásce v rámci ankety
v březnovém a dubnovém čísle zpravodaje. Formulace anketní otázky číslo tři
musela být z kapacitních důvodů zkrácena. Pro úplnost uvádíme, že redakce se v
otázce číslo tři ptala na názor zastupitelů

na uveřejňování sdělení, která vyjadřují
názory zastupitelů a občanů (od prosince roku 2017 jsou v Hlásce uveřejňovány
v rubrice „Názory“) a dále na jejich názor
na to, o čem by v této rubrice měli zastupitelé informovat a zda spatřují nějaká
rizika související s uveřejňováním názorů
v Soběslavské hlásce.
Upozorňujeme čtenáře, že názory zastupitelů nevyjadřují názory redakce. Redakce do nich nijak nezasahuje. Pakliže budou obsahovat nepravdivé faktické údaje
a redakce uzná za vhodné na ně reagovat
z důvodu zajištění objektivity informací
uveřejněných ve zpravodaji, bude na ně
reagovat do dubnového čísla měsíčníku.
Redakce se dále bude zabývat průzkumem
veřejného mínění mezi obyvateli města. Výstup z průzkumu bude uveřejněn
v Soběslavské hlásce. 		
-min-
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Jaký je dle Vašeho názoru účel Hlásky?
O čem by měla informovat? Plní Hláska
v tomto ohledu Vaše očekávání?
Hláska by měla sdělovat občanům nejen
informace dané legislativou, ale také informace, které je skutečně zajímají. Otištěné články
by měly především odpovídat na otázky, a ne
naopak vyvolávat více otázek. Nestačí jenom
sdělit, že se něco bude realizovat, mělo by se
vysvětlit, proč je to nutné a proč se to nedá řešit jiným způsobem. Nejednou se mi stalo, že
poté, co vyšel nějaký článek v Hlásce, se mě
spousta lidí začala na toto téma vyptávat, protože v něm nebyly veškeré informace, které je
zajímaly.
Nacházíte v Hlásce nějaké rubriky či konkrétní druh informací, kterým by redakce
měla věnovat více prostoru?
Ocenila bych více prostoru věnovaného plánovaným a probíhajícím investičním akcím - tedy
např. kde a kdy se budou opravovat chodníky,
silnice, budovy, parkoviště, dětská hřiště atd.
Dále by se zde mohly objevit i aktuální informace o rekonstrukcích či stavbách, které sice
nejsou investicemi města, ale přesto se ho týkají - např. v jaké fázi je stavba železničního
koridoru nebo plánované silniční uzavírky na
území města a v jeho bezprostředním okolí.
Užitečné by určitě byly i informace o termínech čištění komunikací.
Jaký máte názor na uveřejňování sdělení,
která vyjadřují názory zastupitelů a občanů?
Považuji za naprosto samozřejmé, že zastupitelé by měli mít možnost informovat o tom, jaké
věci se momentálně řeší, co se snaží prosadit
nebo změnit, s čím souhlasí nebo nesouhlasí
a proč. Jedině tak si mohou občané vytvořit
nezkreslenou představu o takových věcech,
jako proč je aktuálně téměř nadlidský úkol zaparkovat na náměstí, nebo kam odsud zmizely
přechody pro chodce. Současná situace je taková, že se v Hlásce v lepším případě dočtou
pouze něco ve smyslu: “počet parkovacích
míst byl snížen” a “přechody pro chodce byly
zrušeny”. A přestože takové sdělení má jistou
informační hodnotu, neodpovídá občanům na
jejich nejčastější otázky - “proč?” a “kdo o tom
rozhodl?”.
Co se týče názoru občanů, i oni by měli mít
prostor pro vyjádření - diskuze by však měla
být (stejně jako v předchozím případě) konstruktivní a neurážlivá. V Soběslavi je mnoho
občanů, kteří by chtěli život ve městě zlepšit,
jejich možnosti jsou však v tomto ohledu bohužel velmi omezené a odmítání otisknutí jejich
článků v Hlásce tomu rozhodně nepomáhá.
Napadají Vás nějaké návrhy na vylepšení měsíčníku (např. z hlediska grafického
zpracování?).
Oceňuji, že uspořádání článků je poměrně přehledné. Za trochu nešťastný považuji termín
uzávěrky, díky kterému se do Hlásky některé
informace dostanou v krajním případě se zpožděním až měsíce a půl.
Ing. Iveta Matějů (Piráti pro Soběslav)

Jaký je dle Vašeho názoru účel Hlásky?
O čem by měla informovat? Plní Hláska
v tomto ohledu Vaše očekávání?
Vydávání každého veřejnoprávního média
je regulováno zákonem. I Hláska, která
je placena z veřejných peněz, by měla
poskytovat vyvážené informace o dění
ve městě. Kulturně-společenský servis
i inzerce je něco trochu nad plán, nicméně
pro obyvatele jsou tyto informace důležité - pro mnohé nejdůležitější. To Hláska
plní. Přináší však informace převážně od
institucí k občanům. Poněkud rezignuje
na informace od občanů k vedení. Měla
by spoluvytvářet prostor pro obousměrnou
komunikaci a participaci občanů na dění
ve městě. Měla by podporovat svobodnou
soutěž rozdílných názorů. Redaktorka by
měla sama alternativní názory vyhledávat. Jen tak bude Hláska plnit svou roli a
poskytovat vedení města i jeho institucím
dostatečnou zpětnou vazbu, bez které se
demokracie neobejde. Hláska nemá nastolovat, co si má kdo myslet, ale o čem má
přemýšlet.
Nacházíte v Hlásce nějaké rubriky
či konkrétní druh informací, kterým
by redakce měla věnovat více prostoru?
Hláska by se měla více věnovat vytváření
prostoru pro diskuzi o zamýšlených projektech před jejich dokončením. Možnost
připomínkovat hotové dílo nic moc neřeší.
Jaký máte názor na uveřejňování sdělení, která vyjadřují názory zastupitelů
a občanů?
Tiskový zákon přímo přikazuje vydavateli
poskytovat prostor pro názory zastupitelů.
Všichni zastupitelé byli zvoleni nějakou
skupinou obyvatel a zastupují jejich zájmy.
Vedení města nemůže v Hlásce uplatňovat
monopol na názor či informace. Nic není
zcela jednoznačné a apolitické. K dobrému
výsledku vede obvykle více cest. Názor
vedení není jediný možný. Pluralita názorů
je pro zdravý rozvoj města nezbytná. Reakce na kritiku “oficiálního názoru” nesmí
dehonestovat původního autora a zneužívat možnosti posledního slova. Prostor pro
vyjádření musí dostat i občané bez ohledu
na to, zda ve městě bydlí. Vhodná je například rubrika “Hyde park”.
Napadají Vás nějaké návrhy na vylepšení měsíčníku (např. z hlediska grafického zpracování?)
Všichni aktéři by se měli poučit z analýzy
zpracované spolkem Oživení, který se od
roku 1999 zabývá problematikou střetu zájmů, korupce a transparentnosti veřejného
sektoru. Změnit by se proto měla pravidla
vydávání Hlásky, aby poskytovala redaktorce větší nezávislost na vedení města.
Redakční rada by neměla vstupovat do
procesu přípravy čísla, ale formovat a hodnotit celkové směřování. Měla by být volena zastupitelstvem, nikoliv radou města.
Zastoupena by měla být i opozice. Jen tak
lze respektovat zásady novinářské etiky
a zkvalitnit obsah měsíčníku.
Ing. Petr Král (Piráti pro Soběslav)
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Jaký je dle Vašeho názoru účel Hlásky?
O čem by měla informovat? Plní Hláska v tomto ohledu Vaše očekávání?
Tato otázka je jak z jiného světa. Účel
radničního periodika je přece dán přímo
zákonem: “Vydavatel periodického tisku
územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené
informace o územním samosprávném
celku a poskytnout přiměřený prostor
pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje
názory členů zastupitelstva územního
samosprávného celku, týkající se tohoto
územního samosprávného celku.”
Z mého pohledu toto Hláska neplní, neboť výše zmíněné názory zveřejňuje
se zpožděním a ve většině případů opatřené doplňujícím komentářem. Na tento komentář pak neumožňuje reagovat.
I sám fakt, že se paní redaktorka ptá na
účel Hlásky, svědčí o tom, že je něco špatně.
Nacházíte v Hlásce nějaké rubriky či
konkrétní druh informací, kterým by
redakce měla věnovat více prostoru?
Více prostoru nebo spíše vůbec nějaký
prostor by se měl věnovat necenzurovaným názorům občanů.
Jaký máte názor na uveřejňování sdělení, která vyjadřují názory zastupitelů
a občanů?
Uveřejňování názorů zastupitelů je přímo dáno zákonem a podle mého názoru
je zákonná úprava správná. Špatné je, že
není v zákoně definována sankce za nedodržení této zákonné povinnosti. Také názorům aktivních občanů by se měl věnovat náležitý prostor. Nezávislost Hlásky
by měla kontrolovat redakční rada, která
by měla mít statut výboru zastupitelstva.
Do redakční rady by měly mít možnost
jmenovat své zástupce všechny politické
subjekty pracující v zastupitelstvu města.
Jedině tak lze zajistit spravedlivý přístup
k médiu a jeho objektivitu a vyváženost.
Napadají Vás nějaké návrhy na vylepšení měsíčníku (např. z hlediska grafického zpracování?).
Měla by se zásadně přepracovat pravidla pro vydávání Hlásky. Zejména by
měla být umožněna reakce na článek
v následujícím čísle. Redaktorka by měla
ve svých článcích a komentářích dbát na
nestrannost a neměla by svým stylem
predikovat nekriticky naivní vnímání vybraných komunálních politiků soběslavskou veřejností. Zveřejňování Hlásky na
internetu by mělo probíhat ihned s vydáním nového čísla. Není žádný důvod pro
opožděné zveřejňování elektronické podoby. Uzávěrka příspěvků by měla probíhat v nejzazším možném termínu (ne
v polovině předešlého měsíce), aby byl
obsah aktuální.
Ing. Martin Kákona (Piráti pro Soběslav)
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Jaký je dle Vašeho názoru účel Hlásky? O čem by měla
informovat? Plní Hláska v tomto ohledu Vaše očekávání?
Měsíčník „Hlásku“ vnímám jako nástroj pro informování
občanů o dění v našem městě. Zpravodaj, který by měl informovat o plánovaných, realizovaných aktivitách a o všech
dalších potřebných informacích důležitých či užitečných
pro život našich občanů. Ať už se jedná o služby, kulturní
program nebo informace spojené s minimalizací rizikových
situaci či případných nebezpečí. Rozhodně by neměl přinášet informace, které jsou pouze domněnkami, nebo takové,
které se stávají neoprávněnou kritikou a vyvolávají konflikty a přinášejí mylné či neobjektivní zprávy. Zároveň si však
myslím, že by mohl dobře sloužit i jako nástroj, který se
může stát zdrojem námětů v rozvoji našeho města či přinášet názorovou pestrost, která ,opět zdůrazňuji, bude přínosem v kvalitě života našich občanů, nikoliv však výměnou
názorů mezi jednotlivci. S ohledem na to, že žijeme v právním státě, vše vždy musí mít pravidla, která je nutné respektovat ať s ohledem na legislativu či nižší úroveň předpisu.
Pro mě je důležité vše, co v našem městě děláme, vnímat
v kontextu potřeb našich občanů, podmínek ve kterých se
nacházíme a v možnostech, které naše město má a to platí i
pro měsíčník Hláska.
Úhel pohledu každého z nás může být odlišný. Každý máme
jiné potřeby, náhledy či názory, zdravé je jim naslouchat a
tím dospět k jednomu dobrému výsledku.
Nacházíte v Hlásce nějaké rubriky či konkrétní druh informací, kterým by redakce měla věnovat více prostoru?
Podpořila bych okénko, které nabízí prostor pro vyjádření našich občanů k tématům, která ve městě řešíme, k tématům, která se připravují anebo mohou být námětem pro
řešení, ovšem opět zdůrazňuji s nastavením pravidel, která
nedovolí neoprávněnou kritiku či útok.
Jaký máte názor na uveřejňování sdělení, která vyjadřují názory zastupitelů a občanů?
Naváži na bod 2 – vyjádření občanů podporuji a opět zdůrazňuji pravidla, jak již jsem uvedla.
Co se týče zastupitelů, vidím zde velkou rezervu v zastupitelstvu města, kam stále dochází velmi málo našich občanů
a zde by mohl být prostor pro obě cílové skupiny. Sama za
sebe vidím i rezervy v komunikaci s občany obecně v možnosti participace na připravovaných záměrech.
Vše souvisí se vším. Rizika vznikají v okamžiku, kdy nejsou jednotné cesty, jednotné názory a jejich tvůrci nehledají a nemají společný výstup. Pokud se k tomu ještě zvolí
agresivní způsob vyjádření, finále nepřináší užitek nikomu
a neřeší danou věc. Nevidím důvod proč nemít prostor pro
vyjádření, která přináší prospěšnou informaci, která však
jsou užitečná především pro občany našeho města a jsou
podložena objektivními, oprávněnými informacemi.
Napadají Vás nějaké návrhy na vylepšení měsíčníku
(např. z hlediska grafického zpracování?).
Necítím se za odborníka v grafické úpravě, mám však ráda
věci strukturované se zajištěním přehlednosti a zvýrazněním
toho, co by mělo být pro konkrétní číslo Hlásky dominantní.
Je jasné, že i pro zajištění optimalizace jednotlivých témat
musí být nastaveny limity, které je nutné respektovat. Pokud
je téma, které vyžaduje větší prostor pro vyjádření, redakční
Rada zajistí tyto korekce. „Slova se nepočítají, ale váží.“
(české přísloví).
Mgr. Alena Krejčová (ODS a NK)
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Názory
Zavedeme v Soběslavi
participativní rozpočet?
Na 7. zasedání ZM se schvaloval rozpočet města pro rok 2020. Podal
jsem protinávrh na vyhrazení částky 300 tisíc Kč na tzv. participativní rozpočet (PaRo), tedy na to, aby občané města mohli v rámci
této částky sami navrhovat projekty, které považují za přínosné, užitečné, prostě jakkoliv zvelebující veřejný prostor. Následovat mohl
obvyklý postup, kdy radnice vypracuje pravidla použití a zajistí jejich
propagaci. Návrhy jsou společně s úředníky dopracovány, občané
o nich hlasují a vítězné návrhy se realizují. Občané se tak do přípravy
rozpočtu aktivně zapojí, vedení města se dozví, co veřejnost trápí,
posílí se důvěra ve vedení radnice atd., atd. Přestože šlo vzhledem
k rozpočtu o nepatrnou částku, můj návrh nebyl přijat.
Již k březnu roku 2019 zavedlo participativní rozpočet 59 obcí
a jejich počet stále stoupá. V Táboře letos vyhradili dva miliony,
v Č. Budějovicích a v Písku dokonce pět milionů. I Milevsko se částkou půl milionu připojilo k městům umožňujícím občanům podílet se
na rozhodování. Jsem si vědom toho, že přesvědčovat zastupitele až
při schvalování rozpočtu je trochu pozdě. Je to ale jedna z mála cest,
které zbývají. V Soběslavi stále není zvykem sestavovat rozpočet ve
shodě všech zvolených zástupců občanů.
Když nebyl protinávrh schválen, zazněl z publika požadavek, aby
oponenti svůj názor vysvětlili. Odpovědi se nikdo nedočkal. Je k zamyšlení, proč se vedení města brání předat i malou část rozhodování
o veřejných prostředcích do rukou občanů. Doufejme, že je to jen tím,
že principy PaRo dostatečně nezná. To, že tento návrh neprošel, ještě
nemusí znamenat, že veřejnost nebude mít možnost dění ve městě
ovlivňovat. Prosazování občanských nápadů jen bude složitější. Občan může například oslovit svého zastupitele, ten návrh přednese
a může být schválena rozpočtová změna. Určitou naději dává to, že
při hlasování byla skoro prolomena obvyklá hlasovací hegemonie.
Proti návrhu bylo jen 12 zastupitelů.
Ing. Petr Král,
zastupitel za Piráty pro Soběslav
V reakci na článek člena zastupitelstva města za Piráty Ing. Petra
Krále o případném zavedení participativního rozpočtu v Soběslavi
bych se rád k této záležitosti vyjádřil.
Pro informaci stručně uvádím, co je participativní rozpočet: Je to takový rozpočet, při kterém město vyčlení část investičních prostředků
a nechá rozhodnout občany, na jaké projekty se využijí. Smyslem je
především vtáhnout obyvatele do dění ve městě a utváření místa, ve
kterém žijí.
Rád bych uvedl, že jsme velmi rádi, a skutečně to tak dnes i funguje, když občané mají zájem o prostředí, ve kterém žijí a sdělují nám
informace, co bychom měli v jednotlivých částech města realizovat.
A nyní zpět k participativnímu rozpočtu. Participativní rozpočet musí
mít nejdříve stanovena jasná pravidla pro podávání a posouzení návrhů, následně dochází k veřejné diskusi a hlasování a poté k finalizaci jednotlivých akcí. Jedná se tedy o proces, který je jak časově,
tak organizačně poměrně náročný. S tím je spojené vázání kapacit
pracovníků městského úřadu. Pokud bychom v Soběslavi chtěli participativní rozpočet zavést, museli bychom buď přijmout pracovníka
(což nese poměrně značné finanční náklady), jenž by se tím zabýval,
nebo omezit jiné činnosti, které úřad vykonává.
V článku Ing. Krále je uvedeno, že v roce 2019 zavedlo participativní
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rozpočet 59 obcí. Ze statistiky Svazu měst a obcí je to 54
obcí. Toto je jen nepatrný zlomek, neboť obcí v ČR je 6
258. Zároveň ze statistiky Svazu měst a obcí vyplývá, že
se do hlasování zapojují průměrně 4 % občanů. Kdyby byl
participativní rozpočet tak úspěšný a žádaný, zcela jistě by
se do jeho zavedení přihlásily stovky nebo tisíce obcí.
V případě, že bude mít většina občanů v Soběslavi zájem,
abychom participativní rozpočet v Soběslavi zavedli, rádi
se této oblasti budeme věnovat.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Rodič potřebuje dialog se školou
V únorové Soběslavské hlásce spojil ředitel ZŠ dr. E. Beneše mé jméno s urážlivými projevy vůči jeho škole. Píše:
„Již dlouho vnímáme, že se na internetu objevují urážlivé
články proti naší škole. Spouštěcím impulzem byl pravděpodobně banální případ, kdy dcera pana Chvojky dostala
za výkres čtyřku. (…) To, co následovalo, by se dalo nazvat
jako štvanice na naší školu.“ Protože pojem „urážlivé články“ zastřešuje poměrně velké množství různorodých reakcí, rád bych uvedl pár příkladů, aby si čtenář mohl udělat
vlastní představu.
Hudebník David Stypka (držitel několika hudebních ocenění, např. Anděl 2017 interpret roku, známý je duet
s E. Farnou) pro neovlivni.cz dne 15. 2. 2019 řekl: „Máme
předmět VV, každý nějak kreslí a nějak vnímá, ani se neví,
jestli vidíme barvy stejně. A tam nějaká holčička nakreslí
hada, mimochodem moc pěkný obrázek, a dostane čtyřku,
protože „něco“... A tohle se ve školách v různých formách
furt děje. Nikdo si nezíská úctu příkazem.“ Časopis Reflex
shrnul: České totalitní školství ruinuje lidskou tvořivost
(28. 11. 2018, Clara Zangová). Též Jan Čulík, pedagog
University of Glasgow, k případu uvedl: „Bez nadšení, přátelství a kolegiality mezi učitelem a žákem se nedá učit. Většina českých škol to nechápe, žáky zbytečně terorizuje a je
nesmírně neefektivní.“ Dne 22. 11. 2018 v DVTV bohužel
již zesnulý předseda senátu Jaroslav Kubera prohlásil: „Musím říct, že žiji případem z Vaší DVTV a pořád se toho nemůžu zbavit. To je velmi závažný příběh o té čtyřce za hada.
Já o něm stále přemýšlím. Ten příběh má mnohem větší
hloubku než vypadá.“ Renomovaní pedagogičtí odborníci
vydali pod Národním ústavem pro vzdělávání koncem roku
2019 doporučení aplikovat v tzv. výchovných předmětech
HV, VV, dramatická výchova „zamlčené hodnocení, tj. bez
hodnotících soudů“. Nejnověji společnost EDUin zařadila
7. 2. 2020 ve svém Auditu vzdělávacího systému 2019 kauzu mezi 11 nejvlivnějších, které změnily pohled na české
školství. Píší: „Holčička se špatnou známkou za kreativní obrázek je metaforou pro nekvalitní hodnocení žáků,“
a dále hovoří o „transparentním způsobu, jak deformovat
žáky“.
Domnívám se, že skutková podstata věci není ta, že by na
základě nějakého obrázku byla spuštěna „urážlivá štvanice“, ale že společnost vnímá vůči škole a pedagogům určitá
očekávání, která jsou ne vždy naplňována, z čehož vzniká
napětí mezi jednotlivými aktéry vzdělávacího procesu. Jedinou cestou k zažehnání tohoto napětí je dialog.
Petr Chvojka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození
•
•
•
•
•
•
•

Anna Červenková
Adéla Nováková
Jan Ondřej
David Paris
Matyáš Petržilka
Rostislav Skřivánek
Natálie Streinzová

Nově narozeným občánkům přejeme šťastný
život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blažena Beránková
Miloslav Čáp
František Dvořák
Jaromír Kročák
Josef Malecha
Jaroslava Malechová
Lucie Nováková
František Pavlečka
Vlasta Procházková
Marie Strouhová

• Stanislav Vyhnal
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou, paní Blaženou Beránkovou.
Dále chceme poděkovat všem zdravotním sestřičkám
a zaměstnancům Domu s pečovatelskou službou Soběslav
za laskavý přístup a péči o naši maminku.
Děti s rodinami

Srdečně děkuji všem, kteří mi ve chvílích nejhlubšího
smutku projevili soustrast nad odchodem mého milovaného manžela.
Eva Kročáková

Dne 30. 3. 2020 uplyne
5 smutných let, co nás náhle
opustil náš milovaný syn, bratr, manžel a tatínek Pavel Čáp.
S láskou a úctou vzpomínají
rodiče, bratr, manželka Klárka
a děti.

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým za účast, květinové dary i za slova upřímné soustrasti na posledním rozloučení s naším
drahým zesnulým, panem Stanislavem Vyhnalem, které
se konalo dne 25. 1. 2020.
Za zarmoucenou rodinu manželka Marie.
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Perličky ze soběslavské historie
Hrdina románu Miguela Cervantese, důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha, svými
ideály cti, šlechetnosti a statečnosti naplňoval své činy a rytíř se stále pouštěl do nových
dobrodružství. Většina z nás zná tento příběh
o jeho marném boji.
Známý je zejména jeho boj se čtyřiceti větrnými mlýny, které považoval za bídné obry.
Točící se lopatky však zachytily útočícího
rytíře i s koněm a odhodily. Svůj neúspěch
komentoval tak, že obři měli více štěstí válečného, a to jen díky tomu, že je čaroděj proměnil ve větrné mlýny, aby jeho zbavil slávy
z vítězství. Avšak žádné pletichy nezmohou
nic proti zdatnosti jeho meče. Podepřen věrným sluhou Sancho Panzou vydal se pak do
dalších bojů.
Obdobného hrdinu jsme měli i my, obyvatelé
města Soběslavi v padesátých a šedesátých
letech minulého století. Vy dříve narození si
jistě pamatujete na Václava Buriána - postavu, která mimo jiných patřila ve své době ke
koloritu našeho města. A na jeho hrdinný boj
s každým, kdo by chtěl ohrozit nebo zcizit
soběslavskou věž:

„Vašku, Vašku, kradou ti věž,“ ozývalo se občas soběslavským náměstím.
Po tomto výkřiku vyřítil se malý scvrklý mužíček ze dveří holičského krámku na severní
straně náměstí. Utíkal k věži, o kterou se opírali dva výrostci, naznačujíc, že věž chtějí vyvrátit a odnést. Doběhl k věži a objal ji svými
roztaženými pažemi, hotov položit na obranu
této věže i svůj život. O opravdovosti jeho
strachu a snahy zabránit povalení věže neměl
nikdo s přihlížejících žádných pochyb. Na
rozdíl od personálu zdejší „oficíny,“ kteří tuto
hru občas zinscenovali k obveselení svému
i některých soběslavských občanů. A Václav
Burián, který byl jejich stálý štamgast, na to
reagoval vždy stejně.
Sedával v krámu holičském na severní straně
náměstí u dveří nebo postával přede dveřmi
a potahoval z viržinka, na které se personál
holírny čas od času složil. Soběslavská věž
byla pro Vaška zřejmě hlavní doménou jeho
života. Těžko říci, co v jeho hlavě pro něho
znamenala, snad nějakou jeho životní jistotu,
kterou musel za každou cenu bránit.

UMÍME SI
POMÁHAT?

Bydlel se svou starší sestrou, která se o něho
starala, kousek od náměstí na konci ulice
s exotickým názvem „Tatárna“. Měli tam
malý cukrářský krámek a sladké zboží, které nabízeli, pocházelo z kuchyně jeho sestry,
které vytvářela většinou vlastní rukou. Její
specialitou byla takzvaná „husí hovínka“,
sladké to kuličky, které měly tmavě hnědou
barvu, průměr necelé tři centimetry a byly
chutné. Buriánovi žili velmi skrovně, peníze,
které prodejem vydělali, stačily jim sotva na
jídlo. Když byl ve čtvrtek trh, neutržili obvykle nic, protože tam nabízeli větší dobroty.
Postavička Vaška Burianů patřila v padesátých a šedesátých létech minulého století
neobmyslně k soběslavskému náměstí a jeho
zarputilé bránění věže připomíná tragikomickou postavu dona Quijota de la Mancha
bojujícího s větrnými mlýny. Obává se z nějakého, jenom jemu známého důvodu, o tuto
soběslavskou dominantu. S tímto jeho bojem
smutně kontrastuje výsměch některých, kteří si z jeho postižení udělali atrakci pro své
obveselení.
Jaroslav Pražma

novorozeněte. Bohužel kvůli svým diagnózám nemůže Emma rehabilitovat tradičními metodami. V loňském roce absolvovala
týdenní rehabilitační pobyt v centru Mirákl, který jí pomohl k tomu, aby začala sedět. V současné době už dokáže ujít i několik kroků.

Pozvánka na benefiční koncert
SWING & SING 22. dubna v sále KDMS
Již několik let my, učitelé Základní umělecké školy v Soběslavi, vedeme naše žáky
k soucítění s dětmi, které zažívají obtížné
životní zkoušky, a také ke hledání možností, jak pomoci jim i jejich rodinám. Naši
žáci připravili v minulých letech zábavné
předvánoční koncerty s nadílkou pro pacienty dětské onkologie v Českých Budějovicích i řadu koncertů v Soběslavi a okolí,
jejichž výtěžek byl věnován rodinám s dětmi se zdravotním handicapem.

rytmické nástroje. Hraní na speciálně upravené flétny zase pomáhá dětem pracovat
s dechem a tím podporovat správnou funkci
bránice. Neocenitelným přínosem pro psychický stav dětí i jejich rodičů je též skutečnost, že léčba probíhá uprostřed krásné
přírody, v prostředí bez bílých plášťů.

Hudba může pomáhat ale i jinak. Absolventka ZUŠ Soběslav, fyzioterapeutka a
flétnistka Mgr. Kateřina Čapková, je zakladatelkou a duší hiporehabilitačního centra Mirákl v Bohuslavicích u Jihlavy. Toto
centrum se specializuje na rehabilitaci dětí
s velmi těžkými diagnózami, na pomoc
předčasně narozeným dětem s handicapem,
ale také na pomoc rodičům těchto dětí,
kteří se ocitají v situaci s trvale vysokou
stresovou zátěží. Stěžejním terapeutickým
konceptem střediska Mirákl je hipoterapie
– vysoce funkční komplexní léčba handicapovaných dětí pomocí koní. Doplňkovou
léčbou je pak canisterapie, která využívá
práci se psy a arteterapie - práce s výtvarným projevem. Nedílnou součástí léčebných pobytů je i muzikoterapie, při které
se děti učí harmonizovat své tělo hrou na

V roce 2014 získalo centrum hiporehabilitace Mirákl, jako jediné v České republice,
akreditaci od Ministerstva zdravotnictví
ČR. O kvalitách a profesionalitě terapeutů
centra Mirákl svědčí průkazné a neustále
se zlepšující zdravotní stavy dětí. Jedním
z příkladů může být tříletá Emmička z našeho města. Narodila se s mnohočetnou vadou srdce, které jí bylo operováno hned po
narození. Její stav se v 7 měsících nečekaně zhoršil a zkomplikoval akutním epileptickým záchvatem. V důsledku toho musela Emmička podstoupit další operaci srdce
dříve, než bylo plánováno. Pooperační průběh byl velmi obtížný, a tak po pouhých
šesti dnech museli lékaři Emmu operovat
podruhé. Když lékaři probudili děvčátko
z umělého spánku, ukázalo se, že se její
stav velmi zkomplikoval a je na úrovni

Ptáte se, jak s tím vším souvisí Základní
umělecká škola v Soběslavi? Děti a učitelé
z flétnové a kytarové třídy naší školy a jejich kolegové ze Základní umělecké školy
v J. Hradci by chtěli pomoci Emmičce, ale
nejen jí. Rozhodli jsme se proto uspořádat
benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na úhradu léčebného pobytu Emmy
v centru Mirákl a také na podporu činnosti
tohoto hiporehabilitačního centra. Velmi
nás těší, že náš koncert podpoří soběslavská rodačka paní Anna Vávrová, rozená
Raffelová, která je členkou renomovaného
dámského vokálního tria Sestry Havelkovy, jež na naší profesionální hudební scéně
působí již od roku 1985. Můžete se těšit na
večer písní z časů první republiky interpretovaných v dobových kostýmech, s autentickou nostalgií i s jemnou nadsázkou za
doprovodu klavíru a unikátního hudebního
nástroje - violonofonu. Program večera
doplní Univerzální flétnový orchestr Flauti sonori a kytarový soubor Guitar tunes
skladbami v rytmu swingu a filmovými
melodiemi.
Věříme, že my v Soběslavi si umíme
pomáhat, a těšíme se na Vás 22. dubna
v 19 hodin v sále KDMS.
Rezervace vstupenek: www.kdms.cz
Za ZUŠ Soběslav Iva Hovorková
www.chmirakl.czwww.sestryhavelkovy.cz
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Pravidelné akce:
Pondělí
17.00
17.00
20.00
Úterý
16.00
18.00
Středa
13.30
15.30
Čtvrtek
9.00
18.00
Pátek
19.00

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program – březen
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
DS Komenský
DS Chvalovský
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský soubor lid. písní a tanců
JÓGA 50 PLUS s Kristýnou Topinkovou (kontakt 731 584 824)
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa mladá

Připravujeme pro vás:
3. 3.
9.00 Virtuání Univerzita třetího věku, malý sál
5. 3. 17.00 Astrál
6. 3. 	19.00 Diakonie Rolnička, Rolničkový bál, hraje kapela Mix,
velký sál, vstupné 100 Kč
Neděle 8. 3. 	15.00 Agentura Kato, Z pohádky do pohádky – Karneval, velký
a malý sál, vstupné dospělí 60 Kč, dítě 50 Kč (dítě do 3 let 30 Kč)
Pondělí 9. 3. 	9.00 a 10.00 Ag. Musicale, Trumpetiáda, výchovný koncert pro ZŠ,
velký sál
Pondělí 9. 3. 	17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi, Bubák Kája,
loutkové divadlo, vstupné děti 20 Kč, dospělí 30 Kč
Úterý 10. 3. 	8.00 a9.00 Ag. Musicale, Trumpetiáda, výchovný koncert pro ZŠ,
velký sál
Pátek 13. 3. – sobota 14.3. Kreativ JARO 2020 - dva dny kreativního tvoření!
Úterý 17. 3. 9.00 Virtuání Univerzita třetího věku, malý sál
Čtvrtek – pátek	19. – 20.3. Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav,
Soběslavská růže 2020 – floristická soutěž
Sobota 21. 3.
9.00 RC Sobík, Burza (dětská), foyer KD
Neděle 22. 3. 	10.30 DDS Nahlas ve spolupráci se ZUŠ Soběslav, Líná Anka
a Ovcééé, dvě pohádky, velký sál, vstupné 50 Kč
Pondělí 23. 3. 	17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi, Bubák Kája,
loutkové divadlo, vstupné děti 20 Kč, dospělí 30 Kč
Sobota 28. 3. RC Sobík - zadáno (Labyrint vzdělávání)
Úterý 31. 3. 	19.00 Divadlo Verze, Šťastný vyvolený, divadelní představení, hrají
David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml, velký sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč
Úterý
Čtvrtek
Pátek

A co chystáme na duben…
Neděle 5. 4. 	10.30 CziDivadlo, O princezně, Luciášovi a makových buchtách,
pohádka, velký sál, vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč, rodinné
2. a další dítě zdarma
Pondělí 6. 4. 	17.30 a 20.00 Partička - vysoká škola improvizace, která se nikdy
nebude opakovat! velký sál, vstupné 480 Kč
Čtvrtek 16. 4. Astrál
Středa 22. 4. 	19.00 ZUŠ Soběslav a ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec,
SWING & SING - benefiční koncert - Sestry Havelkovy - univerzální flétnový orchestr Flauti sonori a kytarový soubor Guitar Tunes,
velký sál, vstupné 120 Kč
Čtvrtek 23. 4. 	19.00 Pantheon production s.r.o., Perfekt Days, divadelní představení, hrají Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman a dalši.

KDMS NEDĚLE 8. 3. 15:00 velký sál
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Pozvánka do divadla
• Úterý 31. března v 19.00 hod.
Divadlo Verze, Eric Assous
Šťastný vyvolený
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
Postavy a obsazení:
Greg - David Matásek, Melanie - Linda
Rybová, Charlie Jana Janěková ml.,
Jeff - Igor Chmela, Noel - Matouš Ruml
Vstupné mimo předplatné 350 Kč
• Neděle 5. dubna v 10.30 hod.
CziDivadlo Praha
O princezně, Luciášovi a makových buchtách
Pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny,
umí dělat opravdové zázraky.
Děti uvidí poutavý příběh, mohou se nechat unášet dějem klasické pohádky i živě reagovat. Výpravná scéna, rekvizity, téměř
muzikálové melodie písniček a neobvyklá zápletka, je pobaví
a zaujme.
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč, rodinné 2. a další dítě
zdarma

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Výstava MŠ Nerudova „Rok se skřítkem Soběslaváčkem“
Zveme Vás na výstavu dětských prací a fotografií MŠ Nerudova
Soběslav, která bude k vidění po celý měsíc březen. Vernisáž
výstavy s hudebně pohybovým vystoupením se koná 4. 3. od
16:30 hodin.
Milí čtenáři, již se můžete
chodit přihlašovat na

Noc s Andersenem
(27. 3.)

Podmínky:     
• věk 6-10 let
• průkaz do knihovny
= čtenář
• děti, které absolvovaly
Noc s Andersenem již
2x, se přihlásit nemohou. Neexistují výjimky
Těšíme se na Vás!

Recitace básní
z pera Hany Veselé, Věry
Hanzalové a Matěje Věnceka
z Tábora spojené s příjemným
již JArním POpovídáním
za doprovodu hudební sekce
HAMAVE – Hany Žvachtové
a Martiny Pechové
úterý 24. března 2020 od 17 h
Městská knihovna Soběslav
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9.00 – 9.30 úvod, krátké promluvy Alena Krejčová,
Pavel Klíma
9.30 – 11.30 O motivaci dětí k učení (přednáška
s diskusí)
Miroslav Procházka (vysokoškolský pedagog, JU
ČB), Tereza Pelletier (psychoterapeutka, lektorka
kurzů pro rodiče)
Přirozená zvídavost dětí, jak (ne)funguje vnější
motivace, kdy přebírá dítě zodpovědnost samo za
sebe a proč je to důležité právě v tom věku (a jak na
to), emoce v procesu učení atd.
12.00 – 13.30 Jak trénovat – o podpoře dětí při
sportování (přednáška)
Jan Třískala (regionální metodik českého florbalu)
a Kateřina Levínská (fyzioterapeutka)
Vytvořit stálý dobrý vztah dětí ke sportu a přijetí
sportu jako součásti svého životního stylu. Tato
etapa musí splnit několik úkolů: harmonický rozvoj
dítěte nebo mládeže, upevnění zdraví, přispívat
přirozenému tělesnému a psychickému rozvoji.
Dobrá výkonnost není prioritou a důraz se klade
na další rozvoj koordinačních schopností, rychlosti
a dynamiky pohybu.
14.00 – 15.30 Za dveřmi dětského pokojíčku
(přednáška)
David Kudrna (autor on-line kurzu Digitální stopa)
V rámci příspěvku si společně posvítíme na dětskou
tvořivost na sociálních sítích a oprostíme se od
iluzí o nevinnosti. Ukážeme si aktuální trendy a vše
podpoříme nejnovějším výzkumem. Prostor bude
věnován také diskuzi nad možným řešením a preventivním aktivitám.
15.30 – 16.00 zakončení

Workshopy (budou probíhat během přednášek):
10.00 Jak s dětmi mluvit o sexualitě
Eva Nováková (lektorka výchovy ke zdravé a zodpovědné sexualitě)
Sexualita není jen o sexu a plození dětí. Sexualita je
téma, o kterém mluvíme málo nebo vůbec. Pro zdravý sexuální vývoj je důležité, aby dítě již od dětství
cítilo, že to, co se týká sexuality, je normální a běžné.
12.00 Aby se dítěti ve škole dařilo aneb Spolupráce
školy s rodiči
Kristina Zůbková (učitelka ZŠ Malšice) Monika
Vacková (zástupkyně ředitele ZŠ Besednice)
Kritéria zdaru a úspěchu, nastavení startovní čáry
a cílové pásky v procesu vzdělávání, bezpečná komunikace s dítětem, formy hodnocení dětské práce.
12.00 Učíme se venku
Tomáš Smrž (ředitel Centra enviromentální a globální výchovy Cassiopeia v ČB)
Inspiromat pro učitele a další zájemce. Co a jak se
děti mohou učit venku.
2 – 3 hod., max. 25 účastníků, workshop bude
probíhat venku
14.00 Dramatická dílna, ochutnávka improvizace
Jana Hubka Vanýsková (učitelka literárně dramatického oboru, ZUŠ Sezimovo Ústí)
1.5 – 2 h, max. 12 účastníků

DEN PLNÝ PŘEDNÁŠEK A WORKSHOPŮ

Labyrint vzdělávání

PRO RODIČE, UČITELE, VYCHOVATELE, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ A ŠIROKOU VEŘEJNOST

www.labyrintvzdelavani-cz.webnode.cz

Pozvánka na divadélko pro děti
V neděli 22. 3. 2020 od 10:30
se Vám v kulturním domě
představí Dětský divadelní
soubor Nahlas!
Rádi bychom pozvali velevážené jihočeské obecenstvo na
exotické divadelní představení
až z dalekých Palkovic, které
leží v malebném rázovitém Pobeskydí.
Tento dětský ochotnický soubor funguje, pouze s malými
hereckými změnami, již třetím
rokem a odehrál za tu dobu šest
úspěšných divadelních představení. Máme 20 členů, kdy nejmladším herečkám jsou 3 roky
a nejstarší, již ostřílení divadel-

níci, mají 12 let.
Začínali jsme s méně náročnými pohádkami, ale nyní jsme se
odvážně pustili do dlouhých a
dialogově náročných kousků.
Naši herci a herečky nás neustále překvapují svými improvizačními schopnostmi, které
dělají z každého našeho představení jedinečný zážitek.
Do jižních Čech jsme se vypravili díky účasti na republiko-

vém finále soutěžní přehlídky
Pionýrského Sedmikvítku v kategorii Divadlo, kam jsme postoupili z krajského kola.
Přijeli jsme s klasickou pohádkou Líná Anka, kterou jsme
pojali trochu netradičně. Není
v ní nouze o známé pohádkové bytosti, skvělé kostýmy,
nečekané zvraty a v neposlední řadě písničky. S těmi nám
pomohou hudebníci ze ZUŠ

Soběslav a moc se na spolupráci s nimi těšíme. Věříme, že nás
to oboustranně obohatí. Vždyť
hudba k divadlu a divadlo k
hudbě neodmyslitelně patří.
Kromě klasické pohádky vám
představíme i krátkou divadelní taškařici, jedná se o lehce
experimentální kousek, který
přesahuje běžné divadelní pojetí dětských představení, tak
doufáme, že vás pobavíme.
Přijďte se přesvědčit, že i malé
děti dokážou udělat velké divadlo.
Představení je vhodné pro širokou veřejnost, na své si přijdou
i menší děti.
A nebojte se, budete nám rozumět :-D
Na všechny se moc těší děti z
Palkovic s „rejžou“ Štěpkou
Molík Pavlíčkovou
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Na společenském plese města zazářila ABBA REVIVAL
V pátek 14. února ožily prostory kulturního domu Společenským plesem. V úvodu večera předtančili profesionální tanečníci Agáta Červenková a Martin Hemza z tanečního klubu 6dance, kteří předvedli ukázku standartních tanců a Aneta Červená a Jan Hošek z taneční
školy Atak Tábor, kteří zatančili latinsko-americké tance. K poslechu a tanci zahrála ve velkém sále FORDANCE ORCHESTRA České Budějovice. Lidové rytmy Cimbálovky z Milotic si mohli návštěvníci poslechnout nebo se jimi protančnit v sále „u krbu“.
Jako host večera letos vystoupila ABBA REVIVAL, která nabídla nestárnoucí hity skupiny ABBA, naplnila parket velkého sálu a zaznamenala velký úspěch. V průběhu večera se opět rozlévala kvalitní moravská vína Vladimíra Tetura a zajištěno bylo také občerstevní.
-min-

autor fotografií: Luboš Tíkal
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MŠ NERUDOVA
Zvířátka ve školce
OD TÁBORA… Z TIBETU PŘES
NEPÁL DO INDIE
Březnovou přednáškou 21. ročníku přednáškového cyklu „Od Tábora až na konec světa“ navážeme na loňské lednové
promítání Miloslava Martana, majitele
prachatické CK Ocean, při němž jsme
z Pekingu přes nejvýznamnější čínské
památky dojeli až do tibetské Lhasy.
Druhá část jeho asijské cesty začíná právě ve Lhase a okolo řeky Brahmaputry
se zvedá do hor. Navštívíme několik sedel s výškou přes 5 000 metrů, nádherné
jezero Yamdrok, města Gjance a Žikace
a také základní tábor pod Mt. Everestem, odkud vycházejí expedice na nejvyšší horu světa. Poté nás čeká nepálské Káthmándú s přeplněnými uličkami
a krásnými památkami UNESCO i národní park Čitvan se slony a nosorožci.
A na závěr cesty neopakovatelná Indie!
Váránasí se spalovacími gháty a večerní
slavností na řece Ganze, indické vlaky,
nejkrásnější hrobka světa Tádž Mahal
a Dillí. Přeplněné ulice, krávy, rikši
a společný oběd v sikhském chrámu zanechají na Indii silné vzpomínky. Přednáška proběhne ve středu 18. 3. od
17 hodin v Rožmberském domě.
KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
Další kurz paličkování pro začátečníky
i pokročilé probíhá pod vedením Lenky Jelínkové od vždy v úterý od 17:30
hodin v Rožmberském domě.
Na viděnou v muzeu se těší
Daniel Abazid a kol

V úterý 21. ledna 2020 jsme
přivítali v mateřské škole
naše dobré kamarády ze
ZOO Dvorec u Borovan.
Majitelka paní Ambrožová
nám opět udělala velkou
radost a přivezla nám ukázat
živá zvířata. Tentokrát děti
potěšily dvě malé surikaty,
které se jmenovaly „Čip
a Dejl“. Velmi čiperným
zvířátkem
byl
fenek
berberský, zvaný Eliška.
Děti se dozvěděly, že je
to nejmenší liška na světě
a malá pouštní šelma, která
má vzhledem k velikosti
těla největší uši. Zajímavé
vyprávění o zvířátkách
rychle uteklo a my jsme se
museli rozloučit.

Včelař
V úterý 11. 2. 2020 k nám
do mateřské školy zavítal
pan Řehoř ze Soběslavi.
Asi se ptáte, kdo to je a co
dětem přišel ukázat? Je to
včelař, který přišel dětem
nejenom vyprávět o včeličkách, ale přinesl jim ukázat
spoustu zajímavých věcí
jako jsou včelařské nářadí
a ochranné pomůcky, které
včelař používá při své práci. Děti si vyzkoušely včelařský klobouk se síťkou,
který chrání před bodnutím,
prohlédly si i živé včely
a hlavně se dozvěděly proč
je dobré jíst med. Nových
informací pro naše nejmenší bylo opravdu hodně. Moc
děkujeme panu Řehořovi za
velmi pěkný program, který

se svou kolegyní pro naše
děti připravil. Jak se zalíbilo
malé Nikolce být včelařkou
alespoň na chvíli, se můžete
přesvědčit na fotografii.
kolektiv MŠ Nerudova

Přehlídka dětského tvoření na téma Naše město Soběslav - děti ze třídy Zvonečkové
vyrobily most přes Černovický potok

MŠ DUHA
Voláme zimu
Letošní teplá zima zatím moc nepřeje zimním radovánkám,
my si ale užíváme i bez sněhu. Vydáváme se na výlety po okolí
školky, do lesa poslouchat a pozorovat ptáčky nebo třeba krmit
kachny. Vyrazili jsme i na farmu pana Kubeše podívat se na nově
narozená jehňátka.
Když alespoň trochu nasněžilo, hned jsme toho využili a postavili malého sněhuláka a udělali pár andílků… Na sníh si hrajeme i ve školce, koulujeme se papírovými koulemi a při cvičení
stavíme imaginární sněhuláky, nebo jezdíme na lyžích a bobech
a užíváme si u toho spoustu legrace.
kolektiv MŠ DUHA
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ZŠ E. BENEŠE
30. 1. 2020 - DEN NAŠÍ TŘÍDY
Již několik let je na naší ZŠ zvykem, že
zakončení prvního pololetí nevyvrcholí
pouze předáním vysvědčení, ale je doprovázeno mnoha aktivitami, které podporují
přátelské vztahy ve třídě.
Děti ze III. A a III. B měly tento den
zpestřený návštěvou fitness centra RSG
v Soběslavi. Využili jsme pozvání pana
Tláška, který dětem ochotně zajistil:
• trenéra – Jakubu Novákovi patří od nás
velké poděkování za trpělivé vysvětlování všech možných dotazů našich dětí, za
možnost vyzkoušet si používání některých strojů a za skvěle sestavenou dráhu
pro děti,
• fotografa – Michalu Dvořákovi děkujeme za jeho tichou společnost a hlavně za
krásné fotografie,
• dárečky – a to energetické tyčinky určené
speciálně dětem, náramky a samolepky.
Celá návštěva se odehrávala ve velmi příjemné atmosféře sportovního centra. Děti
se dozvěděly mnoho zajímavých informací
jak zpevnit své tělo, vyzkoušely si posilování na některých strojích a za vzájemného

povzbuzování zjišťovaly svou kondici na
překážkové dráze. Všem v RSG moc děkujeme za milé přijetí… bylo nám s Vámi
báječně !
Po návratu do školy měly děti za úkol zpracovat vlastní sebehodnocení za uplynulé
pololetí a pak ve společné diskusi (podpořené lízáním nanuka) hodnotily klima ve

Zimní zprávičky ze školní družiny
Bruslení je jedna z nejzábavnějších zimních aktivit.
A protože chceme dětem dopřát bruslení i v rámci školní
družiny, mají děti možnost v měsíci lednu každé pondělí
od 13.00 do 14.00 hodin bruslit na zimním stadionu. Některé děti se již na ledě pohybují s jistotou a pro některé
je to třeba i poprvé, co stojí na bruslích.
Z výtvarného tvoření děti velice baví kreslení zmizíkem do inkoustu. Děti malovaly různé obrázky – vločky,
brusle, čepice, peříčka i zimní krajinu. Také práce
s dětskými časopisy má vzdělávací charakter a motivuje
k tvořivé činnosti. Kromě čtení mohou děti luštit rébusy,
doplňovačky, hlavolamy, hádanky a vyrábět podle návodů různé papírové modely.
Děti seznamujeme i s významem třídění a recyklací
odpadu. Tento návyk správného ekologického chování
vytváříme i u těch nejmenších. Při odpoledním pobytu
venku navštěvujeme i dětská hřiště. Pro fyzickou aktivitu
a rozvoj pohybových schopností zde děti mohou využívat
nejrůznější herní prvky.
Pravidelně v rámci školní družiny využíváme v ranních
hodinách i tělocvičnu. Děti mají možnost pod dozorem
vyzkoušet tělocvičné nářadí – švédské bedny, žebřiny,
kozu s odrazovým můstkem na přeskok, dále mají k dispozici duchnu, žíněnky, trampolínu, hrazdu či tyč na šplh.
U dětí jsou velmi oblíbené i míčové hry – fotbal, vybíjená
a hod na koš.
Za školní družinu Monika Jonášová

třídě, vzájemné vztahy, co by mohlo být
jiné, lepší, a co pro to všichni můžeme udělat. V závěru dne jsme se společně nasmáli při pohybové hře RAM SE SE. Předání
vysvědčení zakončilo pestré dopoledne
a s přáním krásných prázdnin jsme se rozloučili.
Třídy III. A a III. B

Soutěžíme v cizích
jazycích

KOUZELNÍK
ve školní družině

V lednu se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce. Tato soutěž
proběhla ve dvou kategoriích a celkem se jí zúčastnilo 15 žáků.
V kategorii 7. tříd se na 1. místě
umístil Jakub Adam ze 7. B, 2. místo obsadil Jakub Kremla ze 7. A,
3. místo patřilo Natálii Tomiové ze
7. B a Dominiku Šedivému ze 7. A.
V kategorii 8. – 9. tříd jednoznačně zvítězil se ztrátou jediného bodu
Dominic Preinl z 8. A, o 2. místo se
dělili Lucie Petrášová a Filip Chromík z 9. A, 3. místo obsadili Adam
Picka z 8. A a Lukáš Nýdl z 9. C.
Na okresním kole 20. února 2020
budou naši školu reprezentovat
vítězové jednotlivých kategorií –
Jakub Adam a Dominik Preinl. Budeme jim držet palce!
Mgr. Šárka Zasadilová

Ve středu 29. 1. na naši školu až z
dalekého Znojma zavítal zkušený
kouzelník Jan Adamec. V odpoledních hodinách v rámci školní družiny tak měly děti možnost zhlédnout
zábavné kouzelnické představení.
Během kouzelnické produkce přizval pan Adamec jako své asistenty
děti z publika. Společně pak vykouzlili květiny, pracovali s míčky
a šátky apod… Pomocí nejrůznějších kouzel, kdy děti nevěřily svým
očím, tak udržel jejich pozornost po
celou dobu představení. Této družinové akce se zúčastnilo celkem 100
dětí. Všem dětem se kouzelnické
vystoupení velice líbilo. Na závěr si měly děti možnost zakoupit
balonky, vymodelované do podob
různých zvířátek – pudlíka, lvíčka,
medvídka, labutě, žirafy aj…                                    
Za kolektiv ŠD
Ing. Martina Dřevová
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ZŠ KOMENSKÉHO
Středeční odpoledne patřilo
strážníkovi městské policie
Při besedě se strážníkem Dušanem Tourkem si
děti z 1. B a 2. A povídaly o policejní práci, nebezpečných situacích a nástrahách běžného života, se kterými se mohou setkat ať už doma nebo
na ulici mezi cizími lidmi.
Beseda byla zaměřená především na chodce
a cyklisty a jejich povinnosti v silničním provozu. Všechny děti ukázaly, že dobře znají důležitost dopravních značek a správně popsaly i svoje
chování v silničním provozu.
Vychovatelky ŠD Jana Hesová, Věra Máchová

Vítězné krajské kolo a skvělý výkon našich dívek

Výlet do Písku

Z lyžařského kurzu si odskočila sedmičlenná dívčí parta doplněná o dvě
dívky z šestého ročníku na finále krajského kola v Kaplici.

O pololetních prázdninách byl připraven pro účastníky
dalšího projektového dne výlet do Sladovny v Písku. Zde
jsme navštívili interaktivní výstavu „Za barokem“.
Prohlídka výstavy se uskutečnila hravou a zážitkovou formou. Účastníci získávali za splnění různých úkolů a aktivit
informace, které je převedly k odhalení tajemství kladrubského oltáře. Podívali se do obrazárny barokního malíře,
čekala je návštěva ateliéru stavitele. U hudebníka si zkusili
sami zahrát skladbu od Johanna Sebastiana Bacha a vytvořit si vlastní barokní kvartet. Pomocí 3D brýlí se mohli přenést do interiéru tří barokních památek. Za úspěšné odhalení tajemství a vyplnění rébusu si mohli všichni kladrubský
oltář rozsvítit a rozeznít.
V druhé části projektového dne měli účastníci výletu možnost zhlédnout výstavu jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších autorů papírového modelářství architekta
Richarda Vyškovského. Svou fantazii a zručnost uplatnili
v tvořivé dílně, kde si vyrobili loutky z netradičního materiálu. Zpestřením celého dne byla stavba pevností z papírových krabic a následná bitva.
Program projektového dne byl pestrý. Přinesl všem hodně
poznatků o významném období baroka, přispěl ke vzbuzení zájmu o historii a k smysluplnému využití volného času
o prázdninách.
Dagmar Pechová

Šest družstev Jihočeského kraje sehrálo turnaj systémem každý s každým.
Naše děvčata postupně nastoupila proti vítězkám okresních kol s těmito
výsledky: ZŠ Radomyšl 6 : 0, ZŠ E. Beneše Písek 2 : 0, ZŠ Fantova Kaplice
2 : 0, ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice 4 : 0 a ZŠ Malonty 2 : 0.
Stejně jako v okresním kole nedostala děvčata jedinou branku. Celý turnaj tentokrát odchytala K. Hamajová. Dívky turnajem prošly bez jediného
zaváhání a postoupily na kvalifikaci o republikové finále, kde se utkaly
o postup s vítězkami Plzeňského a Středočeského kraje.
Postup nakonec nevyšel. V kvalifikaci ale dívky obsadily krásné 2. místo. Děvčatům patří velká pochvala za bojovný výkon v celé fázi turnaje.
Vždyť za 14 zápasů během okresního, krajského a kvalifikačního kola
zvítězily ve 13 zápasech a prohrály pouze jeden zápas s celkovým skóre
40 : 5.
Sestava: K. Holasová, L. Nejedlá, A. Stiborová, K. Šimečková, K. Viturková, N. Kyptová, P. Forsztáková, Z. Pejšová a K. Hamajová, B. Koloušková, T. Ručková.
Jan Holas

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
3. března 2020, 15.00 - 18.00 hodin

Přijďte si prohlédnout naši školu a podívat se, v jakém
prostředí se budou vzdělávat vaše děti. V jednotlivých
třídách bude pro děti připraveno mnoho aktivit, do kterých se mohou zapojit. Vyzkouší si, jaké je to učit se číst,
psát, počítat, poznávat, ale i tvořit, například v hodinách
praktických činností.

Program dne otevřených dveří najdete
na www.zssobeslav.cz
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ZŠ A SŠŘ SOBĚSLAV
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 2. 4. 2020
v budově základní školy na Školním náměstí 56.

Spolek přátel Soběslavské pekárny
zve veřejnost na přednášku

PŘEŽIJE LIDSTVO BUDOUCNOST
pátek 27. 3. 2020 od 18 h
v klubu Černá kočka
Přednáší Viktor Černoch významný
publicista, autor knihy „ Jak dlouho
přežije lidsto. Katastrofy, které jednou nastanou.“

DDM

Informace

Zápisy pro školní rok 2020/2021
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol
zřizovaných městem Soběslav
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídl. Míru 750
ředitelka školy: Mgr. Alena Krejčová
www.msduhasobeslav.cz, tel.: 381 524 740
Zápis: 13. a 14. května 2020 v době od 8.00 h do 11.00 h a od 14.30 h do 17.00 h
Den otevřených dveří: čtvrtek 23. dubna 2020 od 15.00 do 17.00 h
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 275
ředitelka školy: Bc. Eva Kuklová
www.mssobeslav.cz, tel.: 381 524 687
Zápis: 13. a 14. května 2020 v době od 8.00 h do 11.00 h a od 14.00 h do 16.00 h
Den otevřených dveří: středa 22. dubna 2020 od 14.00 do 16.00 h

Zápis do prvních tříd základních škol zřizovaných městem
Soběslav
Základní škola Soběslav, Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Zápis: 6. a 7. dubna 2020 v době od 14.00 do 17.00 h
Den otevřených dveří: úterý 3. března 2020 od 15.00 do 18.00 h
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel.: 381 524 015
Zápis: 6. a 7. dubna 2020 v době od 13.00 do 16.30 h
Den otevřených dveří: středa 11. března 2020 od 15.00 do 17.30 h

V sobotu 14. 3. 2020 zveme děti od 7 let na
Tvořivou dílnu – „Vyrábíme drhaný pásek“.
Dílna se koná od 9.00 do 11.00 h. Zájemci
se musí přihlásit předem v DDM, nejpozději do 11. 3. 2020.
Cena (materiál) 50 Kč, pro členy zájmových
kroužků DDM 40 Kč.
V sobotu 28. 3. 2020 se koná další Tvořivá
dílna, tentokrát budeme vyrábět od 9.00
do 11.00 h velikonoční dekorace. Dílna je
určena pro děti od 7 let, přihlášky předem
v DDM, nejpozději do 25. 3. 2020.
Cena (materiál) 60 Kč, pro člen zájmových
kroužků SDDM 50 Kč.
Připravujeme na duben:
Keramická výstava prací členů zájmových
keramických kroužků DDM „ROK NA VSI“.
Slavnostní vernisáž 24. 4. 2020 v 18.00 h.
Jaroslava Kohoutová

ROLNIČKA
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Víťa Marčík zahraje pro Rolničku
Víťu Marčíka snad není třeba dlouho představovat. Se svými osobitými verzemi známých pohádek i dramatických příběhů kočuje po všech krajích. Někdy
se při jeho představeních trochu bojíte, někdy se dokonce stanete nedobrovolným hercem, někdy se hodně smějete. Jindy vás až zamrazí, protože se
v nějaké postavě nebo větě potkáte sami se sebou, a není to vždycky příjemné.
Ale vždycky ho chcete vidět znovu. Pro jeho pravdivost, laskavosti a radost
z toho, co dělá.
Víťa Marčík přijede do Soběslavi s představením Moravské pašije. Pašije
jsou příběhem ukřižování a smrti Ježíše Krista a patří právě do postní doby
před Velikonocemi. Pašijové hry bývaly nedílnou součástí prožitku Velikonoc
a k této tradici se vrací Divadlo Víti Marčíka. Ale nebojte se, uvidíte lidský příběh očima malého kluka, možná se najdete v jeho otázkách a pochybnostech,
a trochu se i zasmějete. A na konci je světlo.
Další dobrou zprávou je, že toto představení je zároveň beneficí pro soběslavskou Rolničku. Užijete si tedy dvakrát – nejen dobré divadlo, ale i dobrý pocit,
že jste přispěli na rozšíření služeb v Rolničce.
Pavel Plát

Římskokatolická farnost Soběslav a Sbor Českobratrské církve evangelické
ve spolupráci s Diakonií Rolnička
Vás zvou na

Moravské
pašije
Soběslav
Kostel sv. Petra a Pavla
čtvrtek 26. 3. 2020
od 18.30 hod.
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO ROLNIČKU

100%
VÝTĚŽEK

RC SOBÍK
Opět nám jaro ťuká
na dveře, a proto
první akci, kterou
jsme si pro vás
připravili, je právě
Jarní dětská burza, která se bude konat
21. března v KDMS od 9 do 12 hodin.
Můžete zde levně nakoupit dětské oblečení, sportovní vybavení, ale i potřeby pro
miminka, těhotenské oblečení. Pokud byste měli zájem o místo na prodej (50,-/ místo), je nutné si ho zarezervovat.
Hned další sobotu, a to 28. března pro
vás společně s MASkou a Soběslávkou připravujeme neopakovatelnou akci
s názvem „Labyrint vzdělávání“. Jedná
se o celodenní akci pro rodiny, učitele
a všechny, kteří se zajímají o vzdělávání
a výchovu dětí. Akce se bude konat
v KDMS od 9 do 15.30 h. Tento den bude
plný workshopů a přednášek na témata týkajících se rodiny a vzdělávání dětí. Můžete se těšit na přednášky s profesionálním trenérem a fyzioterapeutem na téma:
„Jak vést správně sportovní trénink u dětí“
nebo téma: „Nebezpečí internetu“, dále
“Motivace dětí k učení“ apod. I nabídka
workshopů bude opravdu pestrá. Budete si
moct vybírat mezi dramatickou výchovou,
jak mluvit s dětmi o sexualitě, jak podpořit
spolupráci školy apod. Celá akce bude zadarmo a věříme, že bude opravdu inspirativní pro všechny zúčastněné.

V zimních měsících jsme v naší herničce
opět uskutečnili dva příměstské tábory, obě
akce byly moc povedené. Jak na téma „Žijeme divadlem“, tak druhý tábor o jarních
prázdninách, kdy děti pátraly po stopách
zvířátek. Na dvoudenní velikonoční prázdniny připravujeme příměstský tábor s tématem „Velikonoce plné tvoření“, kdy se
děti naučí různými technikami malovat vajíčka a vytvoří si nejednu velikonoční dekoraci. Tábor je opět realizován za podpory
EU OPZ a MAS Lužnice, a tak děti hradí

pouze stravné, a to 100,-/na den. Více informací a přihlášení je možné na našich FB
a webových stránkách. Kromě těchto dnů
probíhá v RC Sobík pravidelný program.
Veškeré aktuální informace naleznete i na
našich stránkách. Užívejte společně s rodinou jarních dnů a budeme se na vás během
všech pořádaných akcích moc těšit.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková
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Zrnko poezie s Pavlem Kolmačkou
V březnu nás čeká druhé setkání s poezií. Tentokrát z českého venkova.
Přivítáme laureáta titulu Dílo roku
Tvárnice, vyhlašovaného literárním
obtýdeníkem Tvar, Pavla Kolmačku.
„Verše této poezie nejsou reynkovské,
jak je Pavlu Kolmačkovi často připisováno – na to jsou příliš temně děsivé a současně posvátnou hrůzou
a jasným světlem prozření oslněné, divoké a nekrocené,“ říká o Kolmačkovi básnířka Olga Stehlíková, kterou jsme již v rámci setkání
s literaturou v Soběslavi hostili, a dodává: “Básník, překladatel,
filozof Pavel Kolmačka žije velmi tradičním venkovským způsobem života – tedy takovým, který je dnes netradiční, ba dokonce
by mohl dobře být pokládán za alternativní. Každodenní kontakt
s včelami, zahradou, ovcemi, dřevem a nejbližší rodinou, péče o ně,
péče vzájemná, je pro básníkovo vnímání světa, a tedy i tvar jeho
poezie zásadní.” Umíte si představit lepší pozvání?
Těšíme se na vás v kavárně Zrnko 13. 3. 2020 v 18 h na Zrnku
poezie.
Zdeněk Kozlíček, Soběslávka z.s.

Ukliďme svět, ukliďme Soběslav
První dubnová sobota bývá každoročně vyhrazena dobrovolnickým úklidům pod hlavičkou “Ukliďme svět, ukliďme Česko”. V roce 2019 po celé republice 145 000 dobrovolníků v
rámci 3 458 úklidových akcí vyčistilo naši přírodu a odstranilo
z ní 2 400 tun odpadků a 17 700 pneumatik. Říkáte si, že to
není možné? I na uklizených místech kolem Soběslavi se stále
znovu objevují odpadky.
Proto i letos budeme 4. 4. 2020 od 9:00 uklízet okolí našeho
města. Zaměřit se chceme na lokalitu pod Svákovem a okolí
Chlebova. Sejde-li se dost dobrovolníků, projdeme i procházkové trasy u Nového rybníka, k Nadýmači či na Pilát.
Úklidu se tradičně účastní i soběslavské školy. Žáci ze ZŠ Komenského byli za své úsilí v minulém roce odměněni vítězstvím ve fotografické soutěži v kategorii “Pneumatika”.
V přírodě lze ale najít i originálnější předměty než jen pneumatiky. Také letos bude součástí soutěž o “Nejkurióznější
odpadek”. Těšíme se, co se přidá k záchodu, pěti ledničkám,
volebnímu billboardu, tajemnému vzkazu v láhvi či téměř
kompletnímu automobilu v podobě hromady náhradních dílů.
Pro dobrovolníky bude připraveno drobné občerstvení a po
akci dětský program.
Více informaci o úklidu na:
www.facebook.com/events/2691307060984088
Miloš Bučinský

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

1. 3. 2020

od 7 do 9:30 hod. areál chovatelů
K nákupu drobného zvířectva,
farmářských produktů a chovatelských potřeb.

ilustrační foto

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

•

•

•

Dne 6. 1. se na obvodní oddělení dostavil
oznamovatel, který uvedl, že mu v obci
Soběslav z úložného prostoru vozidla
byly odcizeny věci – většinou elektronářadí, kdy celková cena se odhadem vyšplhala na více než 300.000 Kč. Pachateli za
tento čin hrozí trest odnětí svobody až na
pět let.
Dne 11. 1. se na OO PČR Soběslav řešila
krádež peněženky s platebním dokladem,
kdy došlo k naplnění skutkové podstaty
trestného činu Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za tento čin nyní hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na dvě léta.
Z objektu bývalého kravína v obci Lžín,
který slouží jako sklad materiálu, bylo
ve dnech 7. 1. – 13. 1. odcizeno několik
desítek různých věcí. Pachatel čin spáchal vloupáním, kdy do objektu vnikl
odšroubováním petlice u visacího zámku.
Celková škoda zatím není předběžně vyčíslena, již nyní ale podle § 205 odstavec
1 písmeno b) a odstavec 3 trestního zákoníku pachateli hrozí až pět let vězení.
Neznámý pachatel dne 21. 1. v odpoled-

ních hodinách odcizil z prodejny Teta
v Soběslavi několik kusů různého zboží
v ceně 6.080 Kč, se kterým prošel bez
zaplacení prostorem pokladny a z místa ujel. Podle trestního zákoníku § 205
odstavec 1 písmeno a), hrozí pachateli za
přečin krádeže trest odnětí svobody až na
dvě léta.
•

Odsouzený, v době od 21. 1. do 08:25
hod. 25. 1., na základě písemné výzvy
Okresního soudu v Táboře prokazatelně doručené dne 10. 1., s termínem nástupu dne 20. 1., bez závažného důvodu
nenastoupil trest odnětí svobody, který mu byl pravomocně uložen Okresním soudem v Táboře. Tento byl dne
25. 1. policejním orgánem OO PČR
Soběslav vypátrán a následně dodán k výkonu trestu odnětí svobody. Tímto porušil
§ 337 odstavec 1 písmeno f) trestního zákoníku a naplnil tak skutkovou podstatu
přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání s trestem odnětí svobody
až na dva roky.
Za OO PČR Soběslav nstržm. Jana Štecová
(redakčně kráceno)

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

VYNÁŠENÍ MORANY
se soběslavským Ráčkem

neděle 29. 3. 2020
10:00 hod.
náměstí Republiky
Program:
• vystoupení
soběslavského Ráčku
• průvod vynášení
Morany k jezu
u Hvížďalky
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Základní škola
a Mateřská škola Tučapy
zve na akci „Pojďte s námi do pohádky“
v sobotu 7. 3. 2020 od 14 h
Hospoda na kopci - sál Zvěrotice.
Je připravený bohatý program se soutěžemi
a odměnami a diskotéka pro děti.
Pohádkové masky vítány.

Kulturní komise obce Řípec děkuje všem
sponzorům za příspěvky do tomboly na tradiční
«Babské hody».

Blíží se Soběslavské okruhy 2020
G. Benedikt Švec cykloteam Želeč a město Soběslav Vás zvou na
Český pohár mládeže a žen - Mistrovství jižních Čech - Stevens
Soběslavské okruhy, který se bude konat 18. 4. 2020 na náměstí
v Soběslavi.
Tento závod se opět bude konat jako silniční kritérium. Dá se předpokládat velká účast všech kategorií a možná i kvalitní obsazení zvučnými jmény.
Tohoto závodu se účastní spousta českých, ale také zahraničních závodníků, kteří si pojedou vybojovat body do žebříčku Českého poháru. Někteří si domů odvezou titul Mistra nebo Mistryně jižních Čech.

Rozpis závodu:
9:45 hod. nábor - 1 okruh, hladký závod

KULTURNÍ DŮM VESELÍ NAD LUŽNICÍ
(BŘEZEN 2020 - vybrané akce)

• Čtvrtek 5. března
PÁNSKÁ ŠATNA ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU
Úspěšné písničky, řeči, atrakce a nápady herců divadla
Ypsilon. Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout
tak trochu klíčovou dírkou do pánské šatny ypsilonských
herců. Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan
Jiráň, Martin Janouš, Petr Hojer a Dominik Renč, režie:
Martin Dejdar. Velký sál KD od 19:30 hodin, vstupné:
390 Kč.
• Úterý 17. března
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – ALEŠ PALÁN
Spisovatel, novinář a publicista. Držitel ceny Magnesia
Litera za publicistiku (2017). Mezi jeho díla patří např.
Být dlužen za duši (2007), Raději zešílet v divočině
(2018), následoval titul Jako v nebi, jenže jinak a samotářskou triádu završil v listopadu 2019 Návrat do divočiny,
Miss exitus (2019) a další. Městská knihovna od 18:30
hodin, vstupné: dobrovolné.
• Čtvrtek 19. března
RAPPER – DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
Miloval hudbu. Rozuměl jí a cítil se být mladý. Jednoho
dne zjistil, že nic z toho už neplatí. Ale odmítal se vzdát.
Kam až dostala učitele chemie a hudební výchovy láska
k hudbě a touha učit se? Příběh, který Vás rozesměje, dojme a zahřeje u srdce. Život je plný překvapení. Uvidíte!
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Dominika Červinková, Julie Šurková. Scénář a režie: Jakub Nvota. Velký
sál KD od 19:30 hodin, vstupné: 360 Kč.
• Sobota 21. března
PARKÁN Taneční zábava. Velký sál KD od 21 hodin.
• Pondělí 30. března
LISTOVÁNÍ – BITEVNÍ POLE – Jérôme Colin
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může
zbláznit. V hlavní roli tu bojuje Lukáš Hejlík, kterému
bylo čtyřicet a Věra Hollá. Víceúčelový sál KD od 18
hodin, vstupné: 100 Kč.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

10:00 hod. mladší žáci - 6 okruhů, hladký závod
10:20 hod. žákyně - 12 okruhů, každý třetí bodovaný
10:40 hod. starší žáci - 12 okruhů, každý třetí bodovaný
11:20 hod. kadetky - 12 okruhů, každý třetí bodovaný
11:55 hod. kadeti - 21 okruhů, každý třetí bodovaný
13:05 hod. ženy elite, juniorky - 18 okruhů, každý třetí bodovaný
13:55 hod. junioři - 30 okruhů, každý třetí bodovaný
15:15 hod. muži elite - 50 okruhů, každý třetí bodovaný
Nebude chybět ani spousta zábavy a malého občerstvení.
A proto Vás všechny srdečně zveme!
Martin Švec

FOTBAL
Rozpis zápasů FK Spartak Soběslav
16.

Sedlčany

Soběslav

Ne 8. 3.

14,30

muži

17.

Soběslav

J.Hradec

So 14. 3.

14,30

muži

18.

Čížová

Soběslav

Ne 22. 3.

13,30

muži

21.

Soběslav

Lomnice

So 28. 3.

10,00

žáci

19.

Soběslav

Přeštice

So 28. 3.

15,00

muži

22.

Jistebnice

Soběslav

So 28. 3.

10,00

dorost

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS - BŘEZEN 2020
program sportovišť TJ Spartak na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
• 1. 3., NE		
14,00 - 15,45
• 8. 3., NE		
14,00 - 15,45
• 15. 3.,NE		
14,00 - 15,45
VSTUPNÉ 40 Kč
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Obec Borkovice zveřejňuje
tímto v souladu se zákonem
o obcích a předpisech
souvisejících
Záměr obce
PRONÁJEM OBECNÍ
HOSPODY OD 1. 6. 2020
Č.p. 35
Informace možno získat u starosty
obce, tel. 381 580 028, zájemci se
mohou hlásit písemně na obecním
úřadě Borkovice do 30. 4. 2020.
Obecní úřad Borkovice

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
přijímáme objednávky
na rozkrmená krůťata stáří
6 týdnů k odběru 6. 5. 2020
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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Společnost Silvi Nova CS, a. s.
distributor průmyslových nátěrových hmot

přijme zaměstnance na práci ve skladu (manipulace
se zbožím, míchání barev) včetně administrativní
přípravy objednávek a logistiky. Na částečný úvazek.
Více info na www.silvinova.eu/novinky.
V případě zájmu se, prosím, ozvěte na tel. 381 523 400
nebo e-mail silvinova@silvinova.cz.
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Řádková inzerce

PRODEJ KOMERČNÍHO
POZEMKU V SOBĚSLAVI
Prodej komerčního pozemku a budovy (bývalý areál stavebnin) v Soběslavi, k dálnici
500 m - sjezd na dálnici, do průmyslové zóny.
Rozloha pozemku je 4505 m2, součástí areálu je zrekonstruovaná budova
(z části zateplená, nová okna) s prodejnou, vzorkovnou, kanceláří, skladovacími prostory, sociálním zázemím (WC, koupelna, kuchyně), skladem paletového pytlovaného zboží (možnost snadné úpravy pro opravy aut) a kotelnou s kotlem na tuhá
paliva. Zastavěná plocha je 402 m2. Vytápění kotlem na tuhá paliva nebo pelety,
voda a kanalizace z obecního řadu, elektřina, telefon a internet. Energetická
třída „D“, energetický štítek je k dispozici. Areál je oplocený s vlastní příjezdovou
cestou, manipulační plocha je kvalitně zpevněná pro pojezd těžkou technikou včetně
kamionových vozů.
Pro informace o ceně a dojednání prohlídky kontaktujte makléřku - paní Kateřinu
Drahotovou, tel. 727 893 540 nebo e-mailem drahotova@realgreen.cz.

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER, BYTU A DOMU
na míru
práce: obkladačské, zednické,
malířské, elektro, instalatérské ...
Tel. 605 829 610

Prodej
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz
• Prodám v Přehořově 4+1 dr., garáž,
2l, vlastní studna, topení, možné do
OV dům po rekonstrukci, platby za
služby a energie 2 800,- měsíčně.
Tel. 777 013 085
Koupě
• Koupím dům, byt, nebo chatu v
Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
• Koupím, pronajmu za rozumnou
cenu v nižším patře byt v Soběslavi.
Tel. 777 013 085
Ostatní
• Nabízím malířské a natěračské práce.
Tel: 728 987 702.
• Mladá rodina hledá byt 2+1 k
dlouhodobému pronájmu v Soběslavi.
Tel: 724 160 637, 792 325 480.
• Hledám kolegu na střešní práce
(klempíř, pokrývač, tesař, přidavač)
Myslkovice a okolí.
Info na 723 855 289
• Poskytnu pečovatelskou službu.
Tel. 777 110 904
• Hledám brigádníky do výkrmu
drůbeže v Čerazi na nastýlání slámy
a pomocné práce, nástup dle
dohody. Tel. 602 443 482.

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKČNÍ ZIMNÍ CENY NA
UZAVŘENÉ ZAKÁZKY

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

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

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost
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Nabízíme nové suvenýry a knihy

INFOCENTRUM

V RADNICI

kniha

TÁBORSKO z nebe
představí krásy měst
a obcí z výšky

universální nůž, kožený blok, magnetky
s novými motivy, ořezávátka pro děti,
dámské zrcátko s motivem Soběslavi
Infocentrum v budově čp. 1, nám Republiky

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

Uzávěrka inzerce 10. 3., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

obec

Myslkovice
vás zve na

velikonoční
jarmark
3. a 4. dubna
od 15 – 18 hod.

Ručně vyráběné velikonoční dekorace,
dárky... čaj, káva, občerstvení!
Těšíme se na Vás
v Myslkovicích na zámku

Společnost Dalus-Tichelmann s.r.o., Žíšov 72

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
DO 2-SMĚNNÉHO PROVOZU
na pozici

OPERÁTOR PŘEVÍJECÍCH STROJŮ

Práce vhodná pro muže i ženy v příjemném kolektivu
Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, prémii za docházku + výkonnostní prémie,
stravenky, penzijní připojištění

Informace na tel. 731 160 366

e-mail: r.kratochvil@dalus-tichelmann.cz
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