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ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Základní škola Soběslav,
Komenského 20
Zápis: 1. a 2. dubna 2019
v době od 14.00 h do 17.00 h
Základní škola Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50
Zápis: 1. a 2. dubna 2019
v době od 13.00 h do 16.30 h
SŠŘ a ZŠ Soběslav, Školní náměstí 56
Zápis: 2. dubna 2019, po celý den do 15.00 h
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Všem našim
čtenářům
přejeme
veselé
Velikonoce.

Dočtete se v tomto čísle:
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Presta jižní Čechy 2016 - 2018
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Kam míří naši budoucí prvňáčci
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Zápisy do mateřských škol
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Představujeme nejlepší sportovce
roku 2018

22

V pátek 22. února proběhlo na Sportovním plese v kulturním domě v Soběslavi slavnostní vyhlášení nejlepších soběslavských sportovců
uplynulého roku, kteří převzali ocenění z rukou starosty města Jindřicha Bláhy a předsedy TVZ Pavla Lintnera. Celý večer moderoval
ředitel kulturního domu Petr Valeš. O hudbu se postarala skupina Klaret - Strážský výběr. Ples zahájilo svým vystoupením taneční studio
United Movement, po kterém se představily soběslavské roztleskávačky a mažoretky z DDM Soběslav.
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DUBNOVÉ AKCE
3. 4.	Podruhé na Nový Zéland – krásy Severního ostrova pohledem
osamělého cyklisty, Rožmberský dům, 17 h
5. – 6. 4. KREATIV – veletrh kreativního tvoření, workshopy, dětské
dílničky, kulturní dům, 9 – 18 h
5. 4.

 o škole! – pravidelné hudební setkání, host Ve čtvrtek v pět,
P
sál ZUŠ, 19 h

6. 4. 	Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019 – úklidová akce
v Soběslavi, sraz před hostincem Hvížďalka v 9 h
6. 4. 	Český pohár v silniční cyklistice – Prodoli Soběslavské okruhy, náměstí Republiky od 9.30 h
8. 4.

DUMIRA - promítání z cest, kino, 19 h

9. 4. 	Literární tvorba pro čtenáře od dětí až po seniory – autorské
čtení se spisovatelem Miroslavem Totou, knihovna, 16.30 h
10. 4.

Otakar Ostrčil a Soběslav - přednáška, Rožmberský dům, 17 h

11. 4. 	Napříč Indií – přednáška MUDr. Michaely Klos o zážitcích z
cesty po jižní Indii, knihovna, 16.30 h
13. 4.

Velikonoční turnaj v kuželkách, kuželna TJ Spartak, od 9 do 18 h

15. 4.

O perníkové chaloupce – loutková pohádka, kulturní dům, 17 h

16. 4.

Hvězdné manýry – divadelní hra, kulturní dům, 19 h

17. 4. 	S knihou mě baví svět – výstava prací dětí z MŠ DUHA,
knihovna, vernisáž proběhne od 16.30 h, výstava potrvá
do 15. 5. 2019
17. 4.	Velikonoční jarmark ZŠ E. Beneše, budova školy
tř. Dr. E. Beneše, 14 – 16 h
24. 4.

O perníkové chaloupce – loutková pohádka, kulturní dům, 17 h

25. 4.

Nezmaři – koncert, kulturní dům, 19 h

26. 4.	Brány památek dokořán – volně přístupná bude městská věž,
návštěvníci budou moci spatřit nově zrekonstruované nám.
Republiky z výšky, nově jsou instalovány informační tabule
na ochozu věže, dále bude prezentována historie věže, zvony
a hodinový stroj, městská věž, 10 – 17 h
26. 4.	Ejhle člověk! - vernisáž výstavy tvorby keramických kroužků z
DDM Soběslav od 18 h, Rožmberský dům, výstava potrvá do 8. 6.

Město Soběslav
srdečně zve občany na

4. zasedání zastupitelstva
17. 4. 2019 od 18 h
v malém sále KDMS
Program
1. Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2019
2. Závěrečný účet města za rok 2018
3. OZV města č. 1/2019 o nočním klidu
4. Majetkové převody
5.Seznámení s výsledky kontroly
výkonu samostatné působnosti
6. Různé

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
NA ZŠ E. BENEŠE
Základní škola, E. Beneše připravuje ve spolupráci s MAS Lužnice „Příměstské tábory“.
Dva až tři týdenní turnusy plánuje pro děti
1. stupně ZŠ již v srpnu o letošních hlavních
prázdninách. Rodiče budou hradit pouze stravování. Více podrobností bude zveřejněno na stránkách školy www.zs-ebeso.cz v průběhu měsíce
dubna.

Stavění máje

30. 4. 2019

náměstí Republiky
zahraje Grand duo

od 15 h

Aeroklub Soběslav srdečně zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
od 17 h program pro děti s diskotékou,
od 20 h zapálení ohně a diskotéka pro veřejnost,
občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné

30. 4. 2019 na letišti
Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch

Středa 17. 4. a 24. 4.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
9. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. března 2019.

Usnesení č. 9/059/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Soběslav, Komenského ul., za
rok 2018 předloženou ředitelem ZŠ Mgr.
Janem Holasem. Kladný výsledek hospodaření ve výši 9.973,41 Kč bude převeden
do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán ZŠ Komenského na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 9/060/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše,
za rok 2019 předloženou ředitelem ZŠ
Mgr. Vlastimilem Říhou. Kladný výsledek
hospodaření ve výši 219,82 Kč bude převeden do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ
E. Beneše na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 9/061/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za rok
2018 předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou
Kuklovou. Kladný výsledek hospodaření
ve výši 374,91 Kč bude převeden do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova
ul. na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 9/062/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru,
za rok 2018 předloženou ředitelkou MŠ
Mgr. Alenou Krejčovou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 44.305,62 Kč
bude rozdělen následujícím způsobem:
32.000 Kč do fondu odměn a 12.305,62
Kč do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ
Duha na rok 2019 v předloženém znění.

Usnesení č. 9/065/2019
a) Rada města bere na vědomí výsledek
inventarizace majetku a závazků města
Soběslavi, městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, provedené k 31. 12. 2018 dle zápisu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ
paní Alenou Pickovou.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2018 dle návrhu předloženého inventarizační komisí.
Usnesení č. 9/066/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s organizacemi a spolky na poskytnutí finančních příspěvků ze
schváleného rozpočtu města na rok 2019
– 2. část následujícím způsobem (viz
tabulka na str. 4)
Usnesení č. 9/067/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Tesera CB, spol. s r. o., České Budějovice,
na dodávku a montáž kamenné dlažby do
přízemí domu čp. 1/I na náměstí Republiky
v Soběslavi za cenu 398.950 Kč + DPH.
Usnesení č. 9/068/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky malého
rozsahu „Opravy místních komunikací „K
Hronovu lesíku“, „Na Propadlišti“ a „Petra
Bezruče“, které se uskutečnilo 1. 3. 2019
od 10.00 hodin na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Swietelsky stavební, s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Jindřichův Hradec, za cenu 676.271,70 Kč+ DPH.

Usnesení č. 9/063/2019
Rada města ukládá realizovat usnesení z 3.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 20. 2. 2019.

Usnesení č. 9/069/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného ředitelem Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr.
Janem Holasem na akci „Vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20, jako druhé části projektu IROP
„Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20“
a souhlasí s uzavřením smlouvy s vítěznou
firmou AV MEDIA, a. s., České Budějovice, za cenu 1.925.960 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 9/064/2019
Rada města schvaluje novou organizační
strukturu městského úřadu v Soběslavi dle
návrhu předloženého tajemníkem MěÚ
Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 3.
2019.

Usnesení č. 9/070/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného jednatelem Správy
města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem
Faladou na výstavbu přístřešku na ochranu
technického zařízení organizace před po-

větrnostními vlivy.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav, s. r. o., za
cenu 999.811 Kč + DPH.
Výstavba přístřešku bude zčásti financována ze schváleného rozpočtu města na rok
2019 ve výši 500.000 Kč.
Usnesení č. 9/071/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 2/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 9/072/2019
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské policie Soběslav v roce
2019 mezi městem Soběslav a firmou
Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar v
hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha,
spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 8 tis. Kč,
firmou Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav,
na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodnotě 4 tis. Kč a firmou Autoservis Rada
Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč.
Usnesení č. 9/073/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace mezi Poliklinikou
Soběslav a Jihočeským krajem, České
Budějovice, za účasti města Soběslavi, na
základě které poskytne Jihočeský kraj finanční prostředky ve výši 857.000 Kč na
zjištění provozu LSPP v Soběslavi v roce
2019.
Usnesení č. 9/074/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele na zakázku malého rozsahu
„Oprava kanalizace v ulicích „Lustigova“,
„Dr. Studničky“ a „Okružní“ v Soběslavi“,
který se uskuteční 18. 3. 2019 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Soběslavi
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Lintner Pavel – místostarosta města
• Mgr. Drachovský Vladimír – člen ZM
• Pour Jiří – KT MěÚ Soběslav
náhradníci:
• Mgr. Valeš Petr – člen RM
• Ing. Klíma Jiří – člen ZM
• Ing. Ctibor Bohumír – KT MěÚ
Soběslav
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Usnesení č. 9/075/2019
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o převodu práv a povinností
z územního rozhodnutí mezi městem
Soběslav a E. ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, v souvislosti s akcí
„Soběslav: přeložka k NN Riegrova
– město“.
Usnesení č. 9/076/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 7. 2016
mezi městem Soběslav a společností ResTrial, s. r. o., Praha, kterým se
rozšiřují pronajaté nebytové prostory
v budově polikliniky, Petra Voka 159,
Soběslav I, o další dvě ordinace diabetologie a endokrinologie na celkovou výměru 266,60 m2 s účinností od
6. 3. 2019.
Usnesení č. 9/077/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o vypořádání nákladů mezi městem Soběslav a Lesy České republiky,
s. p., Hradec Králové, v souvislosti
s bezúplatným převodem pozemku
p. č. 1036/15 o výměře 238 m2 v k. ú.
Soběslav do majetku města.
Usnesení č. 9/078/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti inženýrské sítě
mezi městem Soběslav, jako budoucím
oprávněným, Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha,
jako investorem, a manželi Miroslavou
a Bohumírem Ctiborovými, Soběslav,
jako budoucími povinnými, v souvislosti s realizací akce „SO 51-71-04 Žst.
Soběslav, přeložka vodovodu DN 300
v km 62,63“ na pozemku p.č. 3726/1
v k.ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
manželů Ctiborových.
Usnesení č. 9/079/2019
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele Kulturního domu města
Soběslavi Mgr. Petra Valeše s přijetím
finančního daru ve výši 30.000 Kč od
firmy DK Dvořák, s. r. o., Roudná, na
pořízení děleného sametového horizontu pro jeviště kulturního domu.
Usnesení č. 9/080/2019
Rada města souhlasí s účastí ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové na zahraniční studijní cestě do
Finska ve dnech 4. – 8. 6. 2019.

TJ Sokol Soběslav

15.000 Kč činnost
14.000 Kč činnost

Společnost „I MY“ Soběslav

2.500 Kč Hračkofest

Soběslávka, z. s.

10.000 Kč činnost

Komorní pěvecký sbor Anonym Voice

15.000 Kč činnost
20.000 Kč Dobrovol – festival

Diakonie ČCE – středisko Rolnička

5.000 Kč Rolničkování – oslava Dne dětí
5.000 Kč Dobroběh
20.000 Kč karneval, zvonkový průvod, Den dětí

Dům dětí a mládeže Tábor, stř. Soběslav

10.000 Kč

vystoupení mažoretek a roztleskávaček

12.000 Kč činnost
Rodičovské centrum Sobík

1.500 Kč Sobíkova metelice
1.500 Kč karneval

Michaela Oubramová Radová

20.000 Kč Kreativ – jaro a zima

Svaz diabetiků Tábor

2.000 Kč činnost

Chrámový sbor sv. Petra a Pavla

8.000 Kč činnost

Domácí hospic Jordán, o. p. s.

7.000 Kč činnost

TJ Spartak – oddíl Aikido

10.000 Kč činnost

VeteranCar Club

20.000 Kč O pohár města Soběslav

TJ Spartak – oddíl ledního hokeje

25.000 Kč hokejové turnaje dětí

TJ Spartak – oddíl kopané

10.000 Kč O pohár města Soběslav

TJ Spartak – sport pro ženy

4.000 Kč činnost

TJ Lokomotiva Veselí n/L. United Movement

10.000 Kč činnost

TJ Spartak – krasobruslařský klub

15.000 Kč akce, vystoupení

SK Viktoria Tábor

7.000 Kč Silvestrovský běh ulicemi města

Marcela Procházková

5.000 Kč T-mobile olympijský běh
16.000 Kč činnost

Florbal Soběslav, z. s.

15.000 Kč turnaje

Náhodný výběr – kapela

10.000 Kč Soběslavské loučení s létem

Fokus Tábor, z. s.

7.000 Kč činnost

Husit. muzeum Tábor, pob. Blatské muzeum

5.000 Kč ediční katalog

Farní charita Týn n/Vltavou

25.000 Kč činnost

Aeroklub Soběslav, z. s.

10.000 Kč

Farní sbor Českobratrské církve evangel.

12.000 Kč Živý betlém

pálení čarodějnic, drakiáda, den
t. sportů

Český zahrádkářský svaz Soběslav

6.000 Kč činnost

APLA Jižní Čechy, z. ú.

5.000 Kč činnost

Pavel Snášel

5.000 Kč country festival na plovárně

Hudební folková skupina Flow Track

5.000 Kč klubový pořad

Studentská rada gymnázia Soběslav

5.000 Kč festival Gymplfest 2019

Petr Procházka BUDO klub

4.000 Kč činnost

Svaz neslyšících a nedoslýchavých, z. s.

5.000 Kč činnost

Spolek přátel soběslavské pekárny

3.000 Kč akce pro veřejnost

Město Tábor

4.000 Kč soutěž Talent roku

školy Soběslav

5.000 Kč lehkoatletické závody škol

Soběslavská chasa mladá

20.000 Kč činnost
10.000 Kč akce, vystoupení

Setkání s hudbou, o. s.

30.000 Kč komorní festival 2019

Švec cyklo team

50.000 Kč Soběslavské okruhy, cyklomaraton

Tabulka k usnesení č. 9/066/2019
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USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo
20. únor 2019
ZM 3/015/2019
Zastupitelstvo města zřizuje osadní výbor v městské části Chlebov ve složení:
předseda: Jaroslav Polišenský
členové: Tomáš Petrů, Kamil Beran
Zastupitelstvo města zřizuje osadní výbor v městské části Nedvědice ve složení:
předsedkyně: Gabriela Procházková
členové: Rostislav Novotný-Hanzal, Aleš
Novák
ZM 3/016/2019
Zastupitelstvo města schvaluje Plán rozvoje města Soběslavi na období 2019-2022
v předloženém znění.

ZM 3/017/2019
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti do dotačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj, dotační titul 117d8220A
Podpora obnovy místních komunikací, na
akci „Výměna povrchu ulic Lustigova, Dr.
Studničky a části Okružní v Soběslavi“.
ZM 3/018/2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci místostarosty města Mgr. Pavla
Lintnera o regulovaném parkování v centru města.
ZM 3/019/2019
Zastupitelstvo města schvaluje záměr
prodeje bytu (se všemi součástmi a
příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým
podílem na společných částech domu a
pozemku) ve vlastnictví města Soběslavi,
nacházející se na pozemku p. č. 1010/2 v k.
ú. Soběslav, v druhém nadzemním podlaží

domu čp. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav
II, dle následujících podmínek:
• prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním obálek před veřejností,
• účastníkem výběrového řízení může být
pouze fyzická osoba nebo manželé; každý účastník může podat pouze jednu
nabídku,
• minimální kupní cena činí 500.000 Kč,
vítězem
• výběrového řízení bude uchazeč, který
nabídne nejvyšší kupní cenu; v případě
rovnosti nabízené ceny rozhoduje dřívější čas podání,
• celá kupní cena je splatná před podpisem kupní smlouvy.

Zlepšujeme třídění odpadů v Soběslavi
Třídění odpadů je nejen jednou z povinností měst a obcí, ale často také aktuální otázkou. V Soběslavi byl za předchozí dva roky
prováděn terénní průzkum tzv. „naplněnosti kontejnerů“, kdy se sledovalo zejména
funkční využití již umístěných kontejnerů.
Zaznamenávány byly i jiné skutečnosti,
jako například pokládání nevytříděných odpadů vedle sběrné nádoby nebo přístupnost
lokalit z různých oblastí města. Na základě zjištěných poznatků soustavně dochází
k zefektivňování již existujících stanovišť
a také k zřizování nových sběrných hnízd.
Tomu nasvědčuje i znásobení počtu kontejnerů, které můžeme dnes využívat. Zatímco v polovině roku 2017 bylo v Soběslavi
14 sběrných hnízd, v současné době jich
můžeme se svými odpady navštěvovat až
25, přes léto i v chatových oblastech. Přesto se stále bohužel objevují místa, kde se
opakují problémy s hromaděním nevytříděných komodit mimo určené nádoby.
Tyto odpady nejsou zpravidla odváženy,
a tím se občané nevědomky dopouští zakládání drobných černých skládek. Pokud
není zcela zřejmé, do které kategorie dané
předměty patří, můžeme odpady třídit za
pomoci odborných pracovníků ve sběrném
dvoře v Tyršově ulici 482/III.
Tradičně kontejnery rozlišujeme barevně, jednotlivé barvy vyjadřují typ odpadu,
který do dané nádoby patří. V Soběslavi se
setkáme s následujícími barvami:
Modré kontejnery – neznečištěný suchý
papír, jako například noviny, reklamní le-

táky, knihy, časopisy, rozložené krabice,
lepenky, kartony, a jiné.
Nepatří sem – papírové obaly kombinované s plasty a kovovými fóliemi, obvazy,
pleny, papírové kapesníčky, ubrousky.
Žluté kontejnery – plasty, plastové obaly,
plastové předměty, folie, polystyren, nejčastěji jsou využívány pro PET lahve (s
víčky i etiketou, zmačkané), kelímky od
potravin, obaly od drogistického zboží.
Nepatří sem - textilie z umělých vláken,
linolea, výrobky z PVC, guma, molitan,
plasty znečištěné od olejů a chemických
látek, plasty s příměsí jiných materiálů (například kabely).
Zelené kontejnery – sklo barevné, bílé i
čiré, tabulkové sklo, lahve od nápojů, skleněné předměty, zavařovací sklenice.
Nepatří sem – porcelán, keramika, kamenina, žárovky, zářivky, zrcadla, automobilová skla, drátěná skla, televizní obrazovky, počítačové monitory.
Šedé nebo červené kontejnery – drobné

kovy, hliníkové obaly od nápojů, drobné
kovové předměty.
Nepatří sem – kovy znečištěné například
od barev, laků, zbytků potravin, domácí
spotřebiče, zařízení složená z více materiálů.
Oranžové kontejnery – nápojové kartony
(například od džusů, mléka, mléčných výrobků, alkoholu).
Nepatří sem – „měkké“ sáčky (například
od kávy, různých potravin v prášku), kartony obsahující zbytky nápojů a potravin,
papírové krabice (od obuvi, pizzy, apod.).
Červené kontejnery – drobný elektroodpad, například CD přehrávače, rádia,
žehličky, nabíječky, mobily.
Zelené a okrové kontejnery – textil,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, deky, peřiny, polštáře, spacáky,
nepoškozená obuv (pár je nutno svázat).
Zelené nádoby (240 l) – použité potravinářské oleje a tuky, musí být ukládány
v uzavřených plastových obalech (např.
PET lahve).
Každý občan může přispět k efektivnějšímu využívání surovin správným tříděním.
Jakékoliv připomínky k funkci nebo praktičnosti sběrných hnízd jsou proto vítány.
Hlavně na základě těchto uživatelských
podnětů je možné budovat příjemné a čisté
město s pozitivním přístupem k ochraně
životního prostředí.
Zuzana Černá, OŽP MěÚ Soběslav
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PRESTA jižní Čechy 2016 - 2018

Do letošního ročníku soutěže Presta byla přihlášena „Rekonstrukce náměstí Republiky
v Soběslavi“, která byla zařazena do soutěžní kategorie „V. Ostatní stavby“.
Jedná se o soutěžní přehlídku
jihočeských stavebních realizací dokončených v letech 2016
až 2018, která se koná vždy
jednou za dva roky. Vyhlašuje
ji Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI ČB) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (ČKAIT
OK ČB), Svazem podnikatelů
ve stavebnictví ČR a Jihočeským krajem.
Cílem soutěže je ocenění kvality staveb realizovaných v Jihočeském kraji. Soutěž hodnotí
kvalitu stavby z různých pohledů od projektového řešení,
přes realizaci až po řemeslný
detail. Snahou je ocenit dobré
výsledky práce projektantů,
stavebních firem i stavebníků.
Zároveň je vyhlášena cena Inspira. V této samostatné Ceně
INSPIRA, kterou uděluje hejtman Jihočeského kraje, soutěží
automaticky všechny přihlášené stavby, které přispívají
ke zvýšení nebo optimalizaci
životních podmínek obyvatel
v regionu.
„Náměstí Republiky v Soběslavi bylo revitalizováno v postupných krocích. Bylo potřeba
věnovat pozornost několika
problematickým oblastem. Především to byla celková technická a estetická úroveň daného
veřejného prostoru, dále pak
dopravní řešení a systém parkování s uvolněním cenného
centrálního prostoru, revitalizace zeleně, řešení technické
infrastruktury, odvodnění, řešení zádlažeb a povrchů pojížděných a pochozích ploch a
tím zlepšení mikroklimatu prostoru náměstí, veřejné osvětlení a v neposlední řadě řešení
městského mobiliáře a drobné
architektury. Návrh reagoval
na požadavky zadání akce investorem, respektoval vstupní
podmínky území s limity vycházejícími z platné územně plánovací dokumentace a zapracoval
náměty a připomínky veřejnosti
vzešlé ze široké několikaleté
diskuze nad variantami návrhu,“ vyjádřil se k rekonstrukci
zhotovitel projektu ing. arch.
Jaromír Kročák, který nám
sdělil řadu informací ohledně
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Základní údaje
o investorovi a autorovi akce:
investor:
Město Soběslav,
nám. Republiky 59/I,
392 01 Soběslav
zastoupený:
Ing. Jindřichem Bláhou,
starostou města Soběslavi

rekonstrukce náměstí:
Na úpravu náměstí bylo použito kvalitních přírodních materiálů - několik druhů kamene
v určených rozměrech, úpravách povrchů a spárořezech,
stejně tak byly určeny dimenze podloží dle požadavku na
dopravu a zátěž jednotlivých
ploch. Vesměs se jedná o mrákotínskou žulu a kámen z domácích nalezišť.
Důležitým kritériem bylo
vymístění dopravy v klidu
z centrální části náměstí a rehabilitace prostoru pro pořádání
různých společenských a kulturních akcí včetně trhů. Zároveň se podařilo zachovat na
ploše náměstí dostatečný minimálně redukovaný počet parkovacích míst, a to tím, že po
obvodě centrální plochy bylo
doplněno šikmé stání.
Jednotlivé vstupy a vjezdy do
objektů na náměstí jsou zachovány a reaguje na ně nová
zádlažba chodníků a řešení
snížených obrubníků pro bezbariérový provoz pro imobilní
včetně doplnění bezpečnostních prvků v zádlažbě.
Revitalizací náměstí došlo ke
změně rozsahu ploch pro chodce a pro motorový provoz. Jsou
zvětšeny plochy pro chodce,
novými úpravami plochy střední části náměstí byly odstraněny bariéry pro chodce, vozíčkáře a nevidomé. Stavebními
úpravami došlo k celkovému
zlepšení parteru náměstí. Výměnou povrchů všech dožitých
ploch a chodníků za kamennou
skládanou dlažbu s novými obrubníky je docíleno výrazného
zlepšení jak estetického vjemu
z prostředí, tak zlepšení mikroklimatu parteru náměstí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupné plochy
s komunikacemi, je kladen důraz na zabezpečení bezbariérovosti s dostupností všech částí
venkovních ploch pro užívání
osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním
postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími
dítě v kočárku nebo dítě do tří
let, a to dle OTP a vyhlášky
č. 398/2009 Sb.
Prvky městského mobiliáře
jsou navrženy v kontextu s daným prostorem - jednoduché
linie laviček, sedaček a košů na
odpadky, kolostavy, pítko, atd.
V dlažbě je zakomponována
bronzová stuha s plastickým
nápisem s legendou o morovém
sloupu.
Stávající veřejné osvětlení,
které bylo nedostatečné a technicky dožité, bylo nahrazeno
novým systémem osvětlení, je
zachováno stávající osvětlení
kostela sv. Petra a Pavla a bude
ještě doplněno dalšími osvětlovacími body. Bylo provedeno
nové slavnostní osvětlení mariánského sloupu.
Řešení celé plochy náměstí
s ohledem na zeleň je realizováno dle projektu „sadové
úpravy“ včetně závlahového
systému. Zároveň byly rekonstruovány a doplněny všechny
inženýrské sítě pod plochou
náměstí včetně rekonstrukce
šachty u kašny.

O výsledcích soutěže budeme informovat v Soběslavské
hlásce.
Vypracovala M. Nováková ve
spolupráci s ing. arch.
Jaromírem Kročákem

generální projektant, autor:
Ing. arch. Jaromír Kročák
Otakarova 20
370 01 České Budějovice
autorizovaný architekt
autorizační číslo ČKA 00 016
autorská spolupráce na konceptu:
Ing. arch. Václav Čihák
PROFESE – ZPRACOVATELÉ
jednotlivých specifických
částí PD:

stavební část

(Ateliér Kročák - architekt)
Ing. arch. Jaromír Kročák
Ing. Olga Vojtíšková
Ing. Lada Černá
Ing. Josef Fugl

voda, kanalizace

Ing. Jaroslav Šošolík
Ing. Ondřej Vomáčka

elektroinstalace

Ing. Oldřich Kocián

veřejné a slavnostní osvětlení
Ing. Zdeněk Ryšánek
Martin Kocián

komunikace, doprava
Ing. Pavel Prskavec

rozpočet

Jiří Pavlík
Karel Hanzlík

sadové úpravy

Ing. Ivana Popelová

závlahové systémy
Michal Pokorný
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Pomozte odstranit
graffiti
Procházíte se občas městem a nechápavě kroutíte
hlavou nad posprejovanou fasádou budovy nebo
jinými takto „zkrášlenými“ objekty? Nechápete,
proč se tyto nápisy ještě neodstranily, přestože
už jsou tu několik (někdy i desítek) let? Důvodů
může být hned několik. Jednou z možností je například fakt, že majitel posprejovaného objektu
nemůže nebo nechce vynakládat prostředky na
jejich odstranění, ať už z důvodů finančních nebo
obav, že by se situace mohla brzy opakovat. V
mnoha případech se také jedná o objekty v majetku právnických osob - tedy například majetek
firmy, kraje, státu, Povodí Vltavy nebo jiné instituce. V případě obce lze podniknout kroky na odstranění nápisů, u jiných organizací to však může
být problém jednoduše proto, že je to netrápí. A to
i přesto, že pachatel je ve většině případů známý.
Podle informací od městské policie je totiž nutné,
aby se dotyčná instituce zapojila do trestního řízení a žádala odstranění, což se obvykle neděje.
Piráti pro Soběslav by rádi v brzké době iniciovali jednání s těmito organizacemi a pokusili se
je přesvědčit, aby odstranění požadovaly nebo
alespoň poskytly svůj souhlas s odstraněním, aby
ho mohlo provést město či dobrovolníci. Zda se
to podaří, je zatím nejisté, rádi bychom Vás však
tímto požádali o poukázání na konkrétní místa
v našem městě, kde nelegální graffiti jsou. Můžete je označit v mapě na následujícím odkazu:
www.hezkasobeslav.jdem.cz nebo prostě napsat
na papír a ten zanechat v pirátské schránce naproti Poliklinice. Děkuji za Vaši spolupráci a pevně
věřím, že se nám to podaří.
Ing. Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
• Kateřina Čapková
• Antonín Fau
• Karla Mezianili
• Václav Mikulanda
• Anežka Zusková
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Velikonoční bohoslužby
v Soběslavi 2019
bohoslužby v kostele
sv. Petra a Pavla:
•
•
•

•

•

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaroslava Adamová
Františka Čechurová
Růžena Faflíková
Stanislav Karkule
Anna Lintnerová
Petr Šatný
Václav Tenkl
Zdeněk Votruba
Josef Zajíček
Jana Zajíčková
Jana Lintnerová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

•

14. dubna, Květná neděle (Pašijová)
- začátek na náměstí v 9:30 h
18. dubna, Zelený čtvrtek - 18 h
19. dubna, Velký pátek - 9 h
- křížová cesta - 17 h
- velkopáteční obřady
20. dubna, Bílá sobota - 8 h - ranní
chvály s četbou u „Božího hrobu“
- od 8 h do 20:30 h bude otevřený kostel
- 20:30 h - Velikonoční vigilie
- Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
21. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně - 9:30 h
22. dubna, Pondělí velikonoční - 9:30 h

VZPOMÍNÁME
Čas prý rány hojí, je to ale zdání,
stále je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.
Dne 7. 4. 2019 je to již 18
smutných let, co nás opustil pan
Jaroslav Švepeš ze Soběslavi.
Vy, kteří jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka na PaedDr. Jiřího Padrtu
Protože 24. dubna loňského roku uplynulo
40 let od úmrtí této velké osobnosti a letos
29. dubna to bude 90. let, co se manželům
Padrtovým narodil jako jejich jediné dítě,
je právě ten vhodný čas si na něho společně
zavzpomínat.
Od dětství Jiří žil v bytě nádražní budovy
železniční stanice v Soběslavi, kde otec
pracoval jako její přednosta. Po studiích
na zdejším reálném gymnáziu s ohledem
na výjimečné výtvarné nadání vystudoval
výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě Karlovy univerzity a jako druhý studijní
obor si zvolil francouzštinu na filozofické fakultě. Svými nevídanými znalostmi
a vlastními malířskými pracemi udivoval
při studiu profesury výtvarné výchovy
i při jeho doktorátu. Po ukončení vo-

jenské služby pracoval jako šéfredaktor
časopisu Výtvarná práce, psal monografie
o významných umělcích. Byl významným
teoretikem umění, ve své době jedním ze
tří nejvýznamnějších. Napsal mnoho monografií, např. Jiřího Koláře. Jako kurátor
uspořádal mnoho zásadních výstav a stál
v čele jím vytvořené skupiny výtvarníků
Křižovatka, do které patřil právě i Jiří Kolář, světově proslulý výtvarník. Na delších
studijních pobytech pobýval zejména ve
Francii, jejíž kulturu dobře znal a velice si
ji oblíbil.
Jiří miloval přírodu a s ní spojené jižní
Čechy. Byl náruživým rybářem, kam ho
v dětství nasměroval jeho otec Václav, vášnivým rybářem a dlouholetým učitelem rybářského umění mnoha soběslavských dětí

v rybářských kroužcích. Ve Vlkově vlastnil
se svou ženou Lídou rekreační dům, kde
nejen odpočíval, ale hlavně odtud vyjížděl
rybařit na blízké řeky.
Jeho vyčerpávající práce zapříčinila vážné
srdeční onemocnění. Prodělal několik infarktů a jednou dokonce přežil i klinickou
smrt. Na svůj svátek se vydal rybařit, ale
cestou do Veselí nad Lužnicí jeho srdce selhalo a už se ho nepodařilo oživit.
Tak se do svých jižních Čech vrátil navždy.
Na soběslavském hřbitově jeho popel odpočívá spolu s rodiči a s jeho tetou Annou
Jirousovou, dlouholetou profesorkou zdejšího gymnázia, která byla i mou kmotrou.
Byli to mimořádní lidé, děkuji, že si ti, co
je znali, na ně se mnou vzpomenou.
Marie Staňková, rozená Jirousová
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BLATSKÉ MUZEUM

Utichlo Tvé srdce a milý hlas. V životě jsou chvíle, se kterými se člověk
nikdy nesmíří.
Dne 1. 4. 2019 uplyne druhý smutný
rok, kdy nás navždy opustila milovaná manželka, maminka, babička
a prababička paní Věra Kučerová.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel,
děti, vnoučata a pravnouček.

Po škole!
pátek 5. dubna v 19 hod.
sál Základní umělecké školy
Soběslav
jako host vystoupí

Ve čtvrtek v pět
www.ﬂowtrack06.webnode.cz/
po-skole/

MŠ DUHA
srdečně zve na výstavu

S KNIHOU MĚ BAVÍ SVĚT
vernisáž ve středu 17. 4. 2019
v 16.30 h, výstava potrvá do 15. 5.

OD TÁBORA… PODRUHÉ NA
NOVÝ ZÉLAND
Jubilejní 20. ročník cyklu „Od Tábora až
na konec světa“ uzavře ve středu 3. 4. v
17 hodin v Rožmberském domě přednáška nazvaná „Nový Zéland – Krásy Severního ostrova pohledem osamělého
cyklisty“. Pražsko-soběslavský cyklocestovatel Tomáš Kohout v ní naváže na
loňskou prezentaci krás Jižního ostrova
a přidá další informace o této krásné, ale
vzdálené zemi. Těšit se tak opět můžeme na nádhernou přírodu i adrenalinové
zážitky.
OTAKAR OSTRČIL A SOBĚSLAV
25. února uplynulo 140 let od narození
významného českého skladatele a dirigenta Otakara Ostrčila (1879–1935), jehož život i tvorba byla významně spjata
se Soběslaví. Právě sem totiž jezdil na
letní byt, čerpal tu inspiraci pro svou
skladatelskou tvorbu i síly pro náročnou práci šéfa opery Národního divadla.
Letošní výročí chceme připomenout několika akcemi, především červnovým
otevřením nové pamětní síně Otakara
Ostrčila ve Smrčkově domě. Již ve středu 10. 4. od 17 hodin v Rožmberském
domě proběhne přednáška hudební historičky Mgr. Markéty Kratochvílové,
Ph.D., pracovnice Ústavu dějin umění
Akademie věd ČR v Praze, která podrobně přiblíží Ostrčilův život a dílo.

KERAMIKA NA TÉMA EJHLE ČLOVĚK!
Konec dubna je každoročně časem první
z vernisáží letní muzejní sezony, kterou
zahajujeme tradiční výstavou keramiky.
Již 15. prezentace tvorby dětí i dospělých z keramických kroužků a kurzů
soběslavské pobočky DDM Tábor vedených Janou Povondrovou tentokrát
představí zamyšlení místních tvůrců nad
druhem, který se nazývá pán tvorstva.
Zmíněná vernisáž se uskuteční v pátek
26. 4. v 18 hodin, Rožmberský dům s
výstavou i stálými expozicemi Příroda
Táborska a Soběslav – město pětilisté
růže bude otevřen od soboty 27. 4. (denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00), výstava keramiky potrvá až do
8. 6. Smrčkův dům otevíráme ve středu
1. 5., Weisův dům bude v letošním roce
kvůli rekonstrukci uzavřen.
LISTOPAD 1989 – STAŇTE SE SPOLUTVŮRCI VÝSTAVY!
V podzimních měsících bychom se rádi
připojili k oslavám 30. výročí sametové
revoluce, a to výstavou představující dobové fotografie a artefakty přímo odtud
- ze Soběslavi. Pokud vlastníte jakékoli fotografie z demonstrací či generální
stávky, plakáty, letáčky, odznaky Občanského fóra atp., budeme vděčni za jejich
zapůjčení pro výstavní účely.
Na viděnou a na spolupráci se těší
Daniel Abazid a kol.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zveme Vás na již čtvrté setkání „Napříč
Indií“ s MUDr. Michaelou Klos, které se
koná 11. 4. od 16:30 hodin v prostorách
Městské knihovny Soběslav. V přednášce
se dozvíme zajímavé informace a zážitky
z dvouměsíční cesty Míši Klos po jižní
Indii.
Zveme Vás na výstavu MŠ Duha
s názvem „S knihou mě baví svět“,
která bude zahájena vernisáží, a to
17. 4. od 16:30 hodin. Výstava potrvá do

10. května 2019.
Zveme Vás na autorské čtení se spisovatelem a členem Jihočeského klubu Obce
spisovatelů Miroslavem Totou s názvem
„Literární tvorba pro čtenáře od dětí až po
seniory“. Beseda se bude konat 9. 4. od
16:30 hodin. Na závěr zde autor představí a slavnostně pokřtí svou novou knihu
„Senior není na odpis“.
Kateřina Šťastná
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PLES MĚSTA SOBĚSLAVI
Město Soběslav spolu se svými partnery uspořádalo v pátek
8. 2. Společenský ples v Kulturním domě města Soběslavi. Na letošním ročníku plesu se sešla řada příznivců tance, hudby a dobré
zábavy. U příležitosti slavnostního večera nechyběla ani odpovídající květinová výzdoba sálů, o kterou se i letos pěkně postarala
SŠŘ a ZŠ Soběslav. Také dámy při vstupu obdržely květinový dar,
orchideje ve skle, které u této příležitosti dodala soběslavská firma
Květiny – Fleková Anna.
Večer uvedl ve 20 h starosta města Jindřich Bláha spolu s ředitelem
firmy Rašelina a. s. Rostislavem Staňkem. Rozmanitost tanců klasických i latinskoamerických přítomným předvedla taneční škola
ATAK Tábor. Poté patřil parket návštěvníkům, kterým v hlavním
sále zahrála kapela Fordance Orchestra České Budějovice. Po 23
h vystoupil hlavní host večera Helena Zeťová, která se nebála sejít
z pódia mezi publikum a zazpívat všem přímo z parketu. Se svými
fanoušky se na závěr rozloučila známou písní Impossible.

zika z Milotic. O půlnoci si návštěvníci pochutnali na půlnočních
řízečcích a zkusili své štěstí v tombole. Poté již prožili zbytek večera
v rytmu tance, protože parket patřil pouze jim.
-min-

Program se nekonal pouze v hlavním sále a tak se řada návštěvníků
často přesouvala do malého sálu za ochutnávkou moravských vín z
vinařství Vladimíra Tetura a u bývalého krbu si přišli na své milovníci lidové muziky, kde jim ke sklence vína zahrála Cimbálová mu-

SOBĚSLAVSKÁ CHASA NA PLESE OSLAVILA JUBILEUM

V sobotu 23. února uspořádal folklorní
soubor Soběslavská chasa mladá Staročeský bál v kulturním domě. Letos byl
ale mnohem významnější a slavnostnější, chasa mladá na něm oslavila výročí
30 let od založení souboru.
Prostory kulturního domu byly návštěvníkům otevřeny již od 19 hodin. Současní
členové chasy dodrželi tradici a přivítali
příchozí chlebem a solí. Na mezipatře si
zájemci pořídili lístek do tomboly a poté již
zamířili do sálu. Ples byl zahájen ve 20 hodin, kdy se členové chasy za zpěvu lidové písně seřadili pod pódiem a moderátor
večera ředitel kulturního domu Petr Valeš
přizval na pódium starostu města Jindřicha Bláhu a vedoucího soběslavské chasy
Vojtěcha Hrůšu, kteří pronesli úvodní řeč
a popřáli folklornímu souboru vše nejlepší
do dalších let. Zanedlouho se k současným
členům chasy připojili její bývalí členové
včetně zakladatelek Jany Čápové a Milušky Moravcové a připili si sklenkou šampaňského.
Následující program byl převážně taneční. Chasa si na oslavu jubilea pozvala
významného hosta - folklorní soubor Javor z Lomnice nad Lužnicí. Oba dva soubory se předvedly v krásných krojích během tanečních představení, které si členové
souboru sami doprovodili zpěvem a hrou
na hudební nástroje. Soběslavská chasa
mladá se při této příležitosti představila
v nových dámských a pánských krojích.

Další pěkně krojovaný folklorní soubor
Lučina se na oslavu výročí přijel podívat.
Součástí každého dobrého bálu je také kvalitní muzika, o kterou se letos na bále postarala dechová kapela Vysočinka.
Po 22. hodině přišla na řadu tombola.
Hlavní tombola se losovala ze vstupenek
a její výherci si odnesli originální věcné
ceny. Cenu z tomboly si následně ale
odnesl také každý, kdo si v úvodu večera
pořídil lístek do tomboly při příchodu
na bál. Poté následovala dámská volenka
a volná zábava.
„Letošní Staročeský bál se zapsal do kroniky souboru Soběslavská chasa mladá jako
další významná událost z důvodu oslavy

výročí 30 let založení souboru. Tuto událost jsme chtěli náležitě a důstojně připomenout. Oslovili jsme proto nejen zakládající členy, ale také všechny bývalé členy
souboru, aby s námi přišli zavzpomínat na
své působení v chase. Většina z nich toto
pozvání s nadšením přivítala. Někteří přijeli až z druhého konce republiky, aby se
podívali, jak se soubor vyvíjel až do současnosti,“ vyjádřila se k události členka
chasy Klára Rosová a připojila také děkovná slova:
„Všem, kdo se s námi přijeli pobavit, zatančit si a zazpívat, patří velké poděkování. Poděkování také patří sponzorům bálu,
souboru Javor z Lomnice nad Lužnicí za
jejich milé vystoupení a všem ostatním návštěvníkům, kteří vytvořili velice příjemnou
atmosféru. Obzvlášť poděkovat bychom
chtěli našemu průvodci večerem – „kecalovi“ Petru Valešovi, bývalému členovi
chasy, bez jehož vtipných průpovídek si
ani neumíme bál představit. Abychom však
měli co ukázat, čekala nás již v loňském
roce spousta práce. Nazkoušeli jsme nové
pásmo s názvem Pojďme spolu do kola,
nechali si ušít krásné nové kroje a nakonec upekli a nazdobili „výroční“ perníčky.
Věříme, že z letošního bálu mají všichni návštěvníci stejně krásné vzpomínky jako my
a že se v tak hojném počtu budeme scházet
i v dalších letech.“
-min-
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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

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program – duben 2019
Pondělí
Úterý

17.00
16.00
18.00
13.30
15.30
17.00
17.00
18.00
19.00

Středa

Čtvrtek
Pátek

Pravidelné akce:

DS Komenský
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
DS Komenský
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa mladá

Úterý 2. 4. a 16. 4. 10.00 Univerzita třetího věku, malý sál
Pátek a sobota 5.- 6.4. Kreativ - dva dny kreativního tvoření!
Pondělí 8. 4.
9.00 a 10.00 Bubnování do škol, pořad pro ZŠ Komenského, velký sál
Čtvrtek 11. 4. 9.00 DRB Praha, Petr a Lucie, divadelní představení pro SŠ, velký sál
Čtvrtek 11. 4. 17.00 Astrál
Sobota 13. 4. 9.00 Zadáno – MO Český rybářský svaz, velký sál
Pondělí 15. 4. 17.00 LS Kašpárek a kamarádi, O perníkové chaloupce, loutkové
divadlo, vstupné 20 Kč
Úterý 16. 4. 19.00 Divadelní spolek Háta, Hvězdné manýry, divadlo, velký sál,
vstupné mimo předplatné 350 Kč
Středa 17. 4. 18.00 Zastupitelstvo, malý sál
Středa 24. 4. 17.00 LS Kašpárek a kamarádi, O perníkové chaloupce,
loutkové divadlo, vstupné 20 Kč
Čtvrtek 25. 4. 19.00 Nezmaři – koncert, velký sál, vstupné 220 Kč předprodej,
250 Kč na místě
Čtvrtek 25. 4. 12.30 Zadáno MO STP Soběslav, malý sál

Připravujeme na květen:
Neděle 5. 5.
Úterý 7. 5.
Středa

15. 5.

Sobota 18. 5.

19.00 Veselá trojka, koncert, velký sál, vstupné 230 Kč
19.00 „Zůstane to mezi námi“- Bob Klepl a Eva Holubová, zábavný
pořad, velký sál,vstupné 390 Kč
19.00 DS Komenský, Romeo a Julie, divadelní hra, velký sál,
vstupné 100 Kč
9.00 – 9.30 Pochod za strašidýlkem Doudlem, start u Hlásky!

TANEČNÍ KURZY 2019
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 7. září od 18 hodin – končíme Věnečkem 7. prosince 2019.
Kurzovné je 1 500 Kč. (10 x sobota od 18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod.,
Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot!)
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)! Informace osobně v kanceláři KD nebo
telefonicky 724 378 898, 381 524 261 a e-mailem: jarka.palasova@seznam.cz

Loutkařský soubor
Kašpárek a kamarádi
uvádí pohádku

O PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE
kulturní dům
- loutková scéna
STŘEDA 24. 4. od 17 h
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DUMIRA Vás srdečně zve na promítání filmu z naší motocesty. Jsme
tři dobrodruzi na stejných motocyklech, kteří mají stejného koníčka.
Cestou jsme navštívili Moskvu, Petrohrad, Irkutsk, čistou přírodu okolo jezera Bajkal, šamanský ostrov Olchon, rozlehlou sibiřskou tajgu
a nespočet dalších míst. 8. 4. 2019, KINO SOBĚSLAV, 19:00 h

POZVÁNKA DO DIVADLA
•

Úterý 16. dubna v 19.00 hod., Divadelní spolek Háta
HVĚZDNÉ MANÝRY
Michael McKeever
„ …a strašlivý výbuch je jen otázkou času!“

Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že
by se za ni nemusel stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau. Odehrává se ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má
se uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických válečných
výdajů a organizátoři se neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné
umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k
fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel
hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku selhává. Vydrží
ale jeho nervy až do konce? Bude to těžké, protože obě hvězdy
mají své manýry a nekompromisně vyžadují to nejlepší apartmá.
Nešťastnou náhodou tedy skončí každá v jedné z jeho ložnic a ...
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová /Adéla Gondíková / Kamila Špráchalová, Vlasta Žehrová / Olga „Háta“ Želenská
Bára Chybová / Radka Pavlovčinová, Martin Zounar a další ...
Vstupné mimo předplatné 350 Kč.

KREATIV VE JMÉNU JARA
Ve dnech 5. a 6. dubna 2019 se
bude v Soběslavi konat v pořadí
již 15. akce, která nabídne návštěvníkům pestrou paletu kreativních nápadů a vychytávek – jarní
Kreativ Soběslav. Přijďte načerpat
jarní atmosféru a zakoupit si nebo
vytvořit originální dárky pro sebe
nebo vaše blízké. Cílem Kreativu
Soběslav je umožnit veřejnosti poznat nové věci, seznámit
se se zajímavými kreativními
technikami, nakoupit si pomůcky
pro tvoření a krásné výrobky.
V neposlední řadě prožít příjemně
strávený čas v dnes tak uspěchané
době.
Nač se mohou návštěvníci těšit?
Představí se přes 50 vystavovatelů (kreativní tvorba, workshopy)

- prodej od autorských módních
návrhářů, módní doplňky
- kosmetika, prodej přírodní
kosmetiky, mýdel
- bar a domácí cukrárna
či čajovna, výborná káva
- dětské dílničky, malování
na obličej
- velikonoční floristika
- stánky pro cukrářské tvoření
- bohatý doprovodný program
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MŠ DUHA
Návštěva dětí v základních školách
V měsíci březnu navštívili předškoláci ze zelené
a fialové třídy postupně obě soběslavské základní
školy. V prvních třídách se děti zapojily do výuky,
prohlédly si učebnice, pozdravily se s kamarády.
Zkrátka mohly nahlédnout do prostředí, které je už brzy čeká.

Děkujeme všem paním učitelkám z prvních tříd za ochotu a milý
přístup. V březnu jsme si ve školce užili karnevalové veselí, celé
dopoledne se ze všech tříd ozýval dětský smích, děti v maskách
plnily úkoly, tančily, navštěvovaly se mezi třídami. Fotografie
z karnevalu si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
www.msduhasobeslav.cz

Co nás čeká v příštích týdnech?

V první polovině měsíce dubna budeme instalovat výstavu v městské knihovně, tentokrát má název „S knihou mě baví svět“ a připravovali jsme ji nejen ve školce. Zapojily se do ní i děti se svými
rodiči. Proč právě téma knih? Naše škola je součástí projektu „Celé
Česko čte dětem“ a uvědomujeme si, jak je čtení důležité pro rozvoj paměti, představivosti, myšlení a komunikačních dovedností
dětí. Vernisáž výstavy je ve středu 17. 4. od 16:30 hodin.
Poslední dubnový čtvrtek otevře naše mateřská škola své dveře veřejnosti. V odpoledních hodinách můžou zájemci o vzdělávání v naší škole přijít nahlédnout do prostor školky ještě
před květnovými zápisy.
Kolektiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Začátek března se v naší
školce nesl v duchu masopustu. Již od rána do
školky nechodily jako
každý den děti, ale proudily si to davy
princezen, zvířátek, superhrdinů, kovbojů, víl a dalších nádherných bytostí.
Užili jsme si pořádný maškarní rej. Také
nás navštívil Klaun Ferdinand a ukázal
dětem různé disciplíny, ve kterých vyniká
– žonglování, jízdu na jednokolce, kouzlení, lasování a nezapomněl přivést také své
dva psí kamarády.

Ještě jednou děkujeme městské knihovně
za možnost znovu v jejích nádherných
prostorách uspořádat výstavu. Také jsme
se rozloučili s projektem Děti do bruslí.
Děkujeme za skvělou bezproblémovou
spolupráci a budeme se na ledě těšit zase
v příštím školním roce. Závěrem tohoto
příspěvku bychom Vás všechny rádi
pozvali k nám, do naší školky Nerudova
na Den otevřených dveří. Budeme se na
Vás těšit.
Kolektiv MŠ Nerudova

ZŠ E. BENEŠE
Dopravní soutěž – 5. ročník
Na naší škole se v tomto měsíci konalo školní kolo dopravní soutěže 5. ročníků.
Mezi dívkami byla nejlepší Marie Podlahová z 5. C, na
druhém místě skončila Barbora Mazurkiewiczová z 5. B a
na 3. a 4. místě se umístila děvčata Lucie Malenická z 5.B
a Sabina Pölderová z 5.D.
První místo mezi chlapci obsadil Jan Podlaha z 5. A, o
2. a 3. místo se podělili Dominik Šrubař z 5.C a David
Kučera z 5.B.
Všem žákům děkujeme za účast a oceněným gratulujeme.
Mgr. Lenka Kubešová

srdečně zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v Mateřské škole Soběslav, Nerudova 278
ve středu 24. 4. od 14 do 16 h
Těšíme se na Vás!
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Integrovaná Boccia
Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se žáci
5.B zúčastnili již 3. ročníku
školského turnaje v integrované Boccii. Mezi sebou soutěžily týmy ZŠ Komenského a ZŠ
Edvarda Beneše. Naše škola
si díky týmu Džusíků odnesla
pohár za první místo. Všechny
týmy však hrály s nasazením, a
proto si určitě zasloužily velmi
bohaté odměny od pořadatele.
Děkujeme tímto Diakonii ČCE
– středisko Rolnička, která turnaj zorganizovala a především
řediteli turnaje Pavlu Mádrovi
za to, že nám umožnil zúčastnit
se a zažít tak velmi pěkné soutěžní dopoledne.

Základní škola,
E. Beneše
zve na

Velikonoční jarmark
středa 17. 4.

budova školy 1. stupně
od 14 do 16 hod.

Mgr. Martina Švejdová

ZŠ KOMENSKÉHO
Karneval ve školní
družině
V pátek 1. března se uskutečnil ve školní družině karneval. Ještě před vypuknutím karnevalového reje se průvod masek prošel po celé
škole, aby se mohl vrátit zpět do školní družiny, kde na něj již čekalo malé překvapení v podobě předtančení našich děvčat z tanečního
kroužku. Potom již následovaly různé soutěže
a zábavné hry střídané s tancem. Nálada byla
skvělá a všechny děti se dobře bavily.    
Karneval jim proto utekl jako voda…. Tak
zase za rok!

Vybíjená 5. tříd
Na konci měsíce února proběhla v Táboře okresní kola
ve vybíjené pátých tříd. Naše škola se v konkurenci škol
z celého okresu neztratila. Vynikajícího výsledku dosáhla děvčata, která prohrála až ve finále se ZŠ Helsinská
a obsadila druhé místo. Na úspěchu se podílela tato
děvčata: Ručková, Tupá, Balounová, Novotná, Hamajová, Pospíšilová, Kadlecová, Pejšová, Petrů, Jansová, Holcová, Vlnová.
Chlapci po počátečních rozpačitých výkonech porazili
ZŠ Bechyně a ZŠ Husova, což znamenalo v konkurenci
18 škol 12. místo.
Oběma kategoriím děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v blížící se atletické sezoně.
Vladimír Drachovský

vychovatelky ŠD
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KAM MÍŘÍ NAŠI BUDOUCÍ PRVŇÁČCI?
V souvislosti s blížícími se zápisy představíme na stránkách Soběslavské hlásky v dubnovém a květnovém čísle základní a mateřské
školy zřizované městem Soběslav. Školy přijmou do svých řad nové prvňáčky, kteří v září roku 2019 usednou poprvé do školních
lavic. Z úvodníku a rozhovorů s řediteli na str. 14 - 17 se dozvíte základní informace o školách, včetně odpovědí na otázky, jaké
přístupy a vzdělávací metody škola využívá a jak přistupuje k osobnostnímu rozvoji dětí, zda drží krok s dobou, sleduje moderní
trendy nejen v oblasti vzdělávání ale i moderních technologií, jaký má přístup ke kvalifikaci pedagogů a jakou má vizi do budoucna.
Odpovězeno bude také na některé otázky řešící aktuální témata v českém školství.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, KOMENSKÉHO 20
Základní škola Soběslav, Komenského 20 je
plně organizovaná škola s devíti postupnými
ročníky, právní formou je příspěvková organizace zřízená městem Soběslav. Ředitelem
školy a zároveň jejím statutárním orgánem
je od roku 2014 Mgr. Jan Holas. Škola sídlí v historické budově z roku 1872 v centru
města poblíž náměstí Republiky. Škola disponuje odbornými učebnami fyziky, chemie,
přírodopisu, výtvarné výchovy a výpočetní techniky, je zde zřízena knihovna, cvičná školní kuchyně a školní dílny. Ke škole
náleží též školní pozemek. Budova školy,
učebny i ostatní prostory procházejí postupně rekonstrukcí. Všechny učebny mají interaktivní tabule s odpovídajícími programy.
Školní počítačová síť zahrnuje stolní počítače
i tablety s možností bezdrátového připojení
a neomezeným rychlým přístupem na internet. Pro výuku tělesné výchovy využívá základní škola tělovýchovná zařízení Praktické
školy a zařízení Spartaku Soběslav (tělocvična, sportovní hala, atletický i zimní stadion,
víceúčelové a házenkářské hřiště).
Kapacita základní školy je 460 žáků. V letoš-

ním školním roce ji navštěvuje celkem 434
žáků, z toho na prvním stupni 248 žáků a na
druhém stupni 186 žáků. Výuka probíhá v 19
třídách, pro každý ročník jsou dvě paralelní
třídy, ve čtvrtém ročníku jsou třídy tři. Výuku
zajišťuje pedagogický sbor s 26 plně kvalifikovanými učitelkami a učiteli, dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami se navíc
věnuje 5 asistentek pedagoga.
Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu „Škola - krok k úspěšnému
životu“. Hlavní důraz je kladen na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Škola
se prezentuje jako škola „rodinného typu“
se zaměřením na klidné, přehledné, přátelské a bezpečné prostředí, v němž se žáci učí
vlastním hledáním a prožíváním poznat nejen
svět, ale i sami sebe, své možnosti a své místo
ve společnosti.
Škola nabízí celou řadu nepovinných předmětů, mimoškolní činnosti a kroužků, např.
sportovní hry, logopedie, počítačové hry, digitální fotografie, základy žurnalistiky a další. Pro děti prvního stupně každoročně orga-

nizuje letní tábor v Dírné.
Základní škola provozuje také školní družinu, která je umístěna ve zvláštním pavilonu.
Školní družina umožňuje dětem zájmové,
sportovní i odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování. Školní družina
s kapacitou 210 žáků má celkem sedm oddělení, které v letošním školním roce navštěvuje 194 dětí z prvního stupně základní školy,
převážně však z prvních a druhých ročníků.
Těm jsou také určeny kroužky sportovní, taneční či výtvarný. Provoz školní družiny je
od 5:45 do 16:30 hodin.
Stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně umístěné naproti školní
budově na Školním náměstí. Kapacita školní
jídelny je 510 strávníků, v letošním roce se
zde stravuje téměř čtyři sta žáků školy. Školní jídelna umožňuje nabídku výběru dvakrát
týdně ze dvou jídel.
Ing. Marie Lustová,
MěÚ Soběslav

O ZŠ Komenského s ředitelem školy Janem Holasem
Jaký máte názor na moderní
způsoby výuky včetně zážitkového vzdělávání? Modernizujete
výukové metody na škole, nebo
dáváte přednost již ověřeným
metodám?
Na naší škole používáme jak
ověřené výukové metody, tak
i nové moderní metody. Vyučující přírodovědných předmětů jezdí pravidelně na školení v rámci
projektu s Gymnáziem Tábor,
kde si vyměňují zkušenosti s dalšími školami a své poznatky začleňují do výuky. Učitelé českého jazyka zase jezdí pravidelně
na obdobná školení na Základní
školu Zborovská Tábor. Co se
týká zážitkového vzdělávání, tak
mimo naše exkurze jsme zapojeni do programu „Vzdělávací programy paměťových institucí do
škol“, kde žáci naší školy navštěvují muzea, zámky a hrady, kde
jsou pro ně připraveny speciální
programy s pracovními listy.

Daří se škole držet krok
s dobou v oblasti digitálních
a informačních technologiích?
Každá třída ve škole je vybavena
interaktivní tabulí s projektorem
a počítačem. V rámci možných

finančních prostředků tuto techniku obměňujeme a snažíme se
tak, abychom právě drželi krok
s dobou. Máme také k dispozici
20 tabletů pro žáky. Samozřejmostí je pak počítačová učebna.

Žáci 5. a 7. ročníku mají 1 hodinu týdně informatiku.
Do jakých projektů a grantů je Vaše škola v současnosti
zapojena?
Naše škola je v současné době
zapojena do několika projektů. Jsme realizátorem projektu
„Šablony“, který je zaměřen
na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům
školního rozvoje, k primárnímu
vzdělávání a rovněž možnostem
formálního a neformálního vzdělávání. V současné době se realizuje formou kroužků doučování,
čtenářských klubů a klubu logiky
a napomáhá tak zlepšení kvality
vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Jsme zapojeni do projektu MAP,
díky kterému bude probíhat další
čtenářský klub a kroužky anglič-
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tiny. Jsme zapojeni do superlicence s nakladatelstvím FRAUS,
díky které máme tištěné učebnice
a přístup k interaktivním učebnicím pro učitele i žáky. Využíváme preventivní programy SEMAFÓR pro žáky 1. a 2. stupně.
Naše škola je nově zapojena
do kariérového nástroje SALMONDO, který funguje jako
online screeningový nástroj, jenž
žákům 8. a 9. ročníků umožňuje
zmapovat strukturu osobnosti,
motivaci, zájmy a schopnosti
a za pomoci inteligentních nástrojů stanovit osobní vizi, naplánovat životní cíle a motivovat je k jejich naplňování. Také
má napomoci účelnému dialogu
mezi žákem, rodičem a školou
při kariérním rozhodování žáka.
Jedná se o nástroj, se kterým je
možné pracovat jak při výuce,
tak v rámci individuálního poradenství s žáky či s ním můžou
pracovat individuálně doma.
Velmi významným projektem je
„Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd“, jehož účelem
je zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání.
Dojde k rekonstrukci a vybavení
učebny přírodních věd, vybudovaní výtahu (zajištění bezbariérovosti) a vytvoření odpočinkové
zóny v okolí školy. Jsme zapojeni do projektů středních škol
a spolupracujeme s Gymnáziem
Pierra de Coubertina v Táboře,
SPŠ Tábor, SŠS a I Tábor, SŠŘ
a ZŠ Soběslav.
Na podzim roku 2017 jsme vypracovali a v roce 2018 realizovali projekt na revitalizaci školní
zahrady, která přiléhá k objektu
školní jídelny. Snažíme se postupně zahradu přetvořit tak, aby
byla v budoucnu využívána jako
venkovní přírodní učebna pro
všechny žáky školy, ale také jako
příjemné místo setkávání pro rodiče a zaměstnance školy.
Dále jsme zapojeni do projektu
Ovoce a zelenina do škol. Cílem tohoto projektu je přispět k
trvalému zvýšení spotřeby ovoce
a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a
tím zároveň bojovat proti dětské
obezitě. Žáci od 1. až do 9. třídy
pravidelně každý týden zdarma
dostávají čerstvé ovoce a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy
nebo ovocné protlaky. Současně
všichni žáci 1. – 9. tříd v rámci
projektu Mléko do škol dostávají zdarma neochucené mléčné
výrobky přibližně čtyřikrát za
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měsíc a mohou si koupit částečně dotované ochucené mléko
a mléčné výrobky. V rámci zdravého životního stylu se každý
rok 1. třídy zapojují do programu
Zdravé zoubky.
Nezapomínáme ani na sportovní
vyžití a jsme zapojeni v projektech Děti do bruslí, Plavání pro
2. a 3. třídy, Florbal do škol
a Sportuj ve škole.
Jakým způsobem vedete
děti ke zdravému životnímu
stylu?
Jak již bylo výše řečeno, jsme
zapojeni do projektu Ovoce
a zelenina do škol, Školní mléko,
do programu Zdravé zoubky pro
1. třídu nebo do nejrůznějších
sportovních projektů. Ke zdravému životnímu stylu vedeme
žáky i v rámci pravidelné výuky
předmětu výchova ke zdraví v 6.
a 8. ročníku, v hodinách prvouky
a výchovy k občanství. V rámci školní družiny máme několik
kroužků – např. taneční kroužek
a pohybové hry. Pro žáky 1. tříd
probíhá akce Děti do bruslí, pro
2. a 3. ročníky kurzy plavání
a pro 5. a 7. ročníky lyžařský
kurz. Pro zájemce nabízíme několikadenní cyklistický kurz.
Stále více rodičů klade velký důraz na zdravé stravování
svých dětí. Daří se Vám zlepšovat služby školní jídelny? Máte
tomu odpovídající podmínky
a vyhovující zařízení? Na co se
potřebujete v dané oblasti soustředit prioritně?
Myslím, že máme odpovídající
podmínky i zařízení. Máme moderně vybavenou kuchyň, v budoucnu plánujeme rekonstrukci
jídelny. Snažíme se o pestré a vyvážené složení stravy, žáci mají
dvakrát týdně možnost výběru ze
dvou jídel, v jídelníčku se pravidelně jako příloha objevují zeleninové nebo ovocné saláty. Dbáme na správný pitný režim, žáci
si mohou vybrat slazený nebo
neslazený čaj, čistou vodu, džus,
mléko (i kefírové), někdy kakao.
Kterou metodu ohodnocení pracovních výsledků žáků
považujete za více odpovídající potřebám školy – klasické
známkování nebo slovní hodnocení? Z jakého důvodu se
přikláníte k té či oné variantě?
Za odpovídající hodnocení pracovních výsledků považuji klasické známkování. Každý z nás
si umí představit, co se pod da-

nou číselnou hodnotou schovává za znalosti. V případě, že má
někdo z žáků či rodičů o dané
známce pochybnosti, může si
domluvit schůzku s učitelem
a vše společně prodiskutovat.
U slovního hodnocení vnímám
obavy z možného výkladu textu
hodnocení každým z nás jiným
způsobem.
Jakým způsobem vedete
děti ke správné výslovnosti
a rozvoji čtenářských dovedností?
Všichni vyučující, zejména na
prvním stupni, dbají na správnou
výslovnost dětí, současně děti ve
školní družině mohou navštěvovat logopedický kroužek.
Rozvoji čtenářské dovednosti
věnujeme zvýšenou pozornost.
Ve škole máme knihovnu, fungují zde čtenářské kluby. Kromě
toho žáci na prvním stupni mají
na chodbách knihovničky s volně
přístupnými knihami, na druhém
stupni jsou v některých třídách
také volně přístupné knihy, které
doplňuje nejen škola, ale i sami
žáci. Naši vyučující jezdí pravidelně na školení týkající se čtenářské gramotnosti a získané zkušenosti využívají v rámci výuky.
Jak podporujete zdravé
sociální vztahy mezi žáky Vaší
školy?
Podporujeme všechny aktivity,
které zlepšují právě tyto zdravé
sociální vztahy mezi žáky, ať
jsou to společné projekty celé
školy nebo třídy. Podporujeme
aktivity, kde musí děti spolupracovat a naučit se vzájemné toleranci. Pokud se vyskytne nějaký
problém, určitě se ho snažíme
řešit ve prospěch všech zúčastněných. V první řadě za pomoci našich pedagogických pracovníků
– výchovného poradce a metodika prevence sociálních vztahů.
Dále pak s ostatními odbornými
pracovníky na tuto problematiku.
Zajišťujeme také různé besedy
s touto problematikou.
Jaký máte přístup k prohlubování vzdělání Vašich zaměstnanců?
Všichni učitelé mají možnost
se sebevzdělávat v rámci našich
projektů, které jsem zmínil. Dále
pak nejen pedagogičtí pracovníci, ale i provozní zaměstnanci jezdí na různá školení. Jejich
zájem o rozšíření svých znalostí
a vědomostí je určitě z mé strany
podporován.

Jaké má škola silné a slabé
stránky? Co děláte pro zlepšení
slabých stránek?
Podle mého názoru patří mezi silné stránky náš pedagogický sbor.
Učitelé se snaží na sobě pracovat,
dále se vzdělávat a své znalosti
a vědomosti předávat vhodnými
metodami svým žákům. Z mého
pohledu jsou učitelé schopni přijímat i případnou kritiku a pracovat na svém zlepšení. V současné
době stále pokračujeme v rekonstrukci a vybavení tříd, daří se
nám tak zlepšovat prostředí, ve
kterém se naši žáci učí. Jsme zapojeni v mnoha projektech a díky
nim se nám daří modernizovat
výuku (jak po stránce technického vybavení tak i vzdělávání učitelů). Pravidelně pořádáme akce
jako je akademie, školní jarmark,
výlety ke Dni dětí.
Co se týká slabých stránek, chtěli
bychom zefektivnit informovanost rodičů, dosáhnout častějšího
kontaktu rodičů se školou v rámci konzultací, které má každý
pedagog naší školy 1x týdně.
V budoucnu bychom rádi kromě
jiného rekonstruovali i školní
dvůr.
Jaká je vize školy v dalších
letech?
- kvalitně připravovat žáky ke
studiu na středních školách
- podporovat odbornou úroveň
pedagogického sboru, podporovat jeho kvalifikační rozvoj
(kurzy, semináře, odborné časopisy, knihy …)
- dobrá spolupráce s vedením
města, s rodiči i širokou veřejností
- pokračovat v započatých projektech jako je IROP a úspěšně
je dokončit
- snažit se využívat další finanční
zdroje (dotace, granty, sponzoři, partneři, neziskové organizace, fondy …)
- pokračovat v modernizaci budovy
Připravila M. Nováková ve spolupráci s Mgr. Janem Holasem
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE

Základní škola, která je příspěvkovou organizací města Soběslav, se nachází v sousedství
gymnázia a zimního stadionu. Areál školy
z roku 1938 tvoří dvě hlavní dvoupatrové
budovy, které jsou propojené spojovací chodbou a tělocvičnou. Jedná se o plně organizovanou základní školu s devíti postupovými
ročníky a kapacitou 640 žáků. V současnosti
má 501 žáků ve 24 třídách, z toho 15 na prvním a devět na druhém stupni.
Součástí školy je školní družina s kapacitou
250 míst, která je v osmi odděleních obsazena 238 žáky. Další součástí školy je školní
kuchyně s jídelnou, která má kapacitu 1030
obědů. V současnosti vaří 600 – 700 jídel
denně pro žáky a zaměstnance základní školy, gymnázia a cizí strávníky z řad důchodců
a zaměstnanců okolních organizací.
Zřizovatel školy město Soběslav jmenoval

do funkce ředitele školy Mgr. Vlastimila
Říhu v roce 2004. Do vedení školy dále patří zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně,
metodička prevence, vedoucí vychovatelka školní družiny, vedoucí školní jídelny,
ekonomka a školník. Vedení školy doplňuje
39 členný pedagogický sbor. Dalšími zaměstnanci školy jsou hospodářka, kuchařky
a uklízečky.
Při základní škole byla v roce 2006 zřízena
šestičlenná školská rada jako orgán školy
umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy
a zřizovateli podílet se na správě školy. Dalšími orgány působícími při škole je Sdružení
rodičů a přátel školy a Školní sportovní klub
AŠSK.
V rámci vytvořeného školského obvodu je téměř polovina žáků dojíždějících

z 16 okolních obcí. V posledních letech se ve
škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků.
Vzdělávací program školy naplňuje výchovné a vzdělávací cíle rámcově vzdělávacího
programu základního vzdělávání. V celkovém pojetí vzdělávání na této škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody
práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí.
Škola je zapojena do několika projektů, které
dotvářejí obsah vzdělávacího procesu. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu,
motivují žáky a podporují spolupráci všech
pedagogů a žáků.
Irena Klečatská,
MěÚ Soběslav

O ZŠ E. Beneše s ředitelem školy Vlastimilem Říhou
Jaký máte názor na moderní způsoby výuky včetně
zážitkového vzdělávání? Modernizujete výukové metody na
škole, nebo dáváte přednost již
ověřeným metodám?
Hledáme různé cesty, způsoby i
metody pro výuku žáků. V některých předmětech a tématech
je vhodné využít tradiční metody, v jiných je vhodnější zvolit
skupinovou práci, badatelské aktivity, projektovou výuku či aktivizovat žáky jinými moderními
metodami. Označili bychom se
za tradiční školu s novými metodami.
Daří se škole držet krok
s dobou v oblasti digitálních a
informačních technologiích?
Vedení školy věnuje podpoře
digitalizace výuky a informační
gramotnosti žáků i učitelů
dlouhodobě velkou pozornost
i poměrně velké finanční prostředky. Žáci se s novými technologiemi setkávají již od první
třídy prostřednictvím interaktivních tabulí napojených na počítače. Učitelé věnují přípravě
na vyučování a propojení této
techniky do svých hodin velkou
pozornost, škola má zakoupeny
licence k mnoha programům a
výukovým portálům, kde mohou
učitelé čerpat inspiraci a podporu
ke svým přípravám.
Všichni pedagogové mají k dispozici osobní počítač nebo notebook, volný přístup k tiskárnám,
moderním kopírkám a scanerům.

To vše pro zpestření výuky, její
aktualizaci a zatraktivnění. Samozřejmostí je používání této
techniky i dětmi. Od 5. třídy mají
žáci pravidelně jednu hodinu výuky informatiky týdně.
Nejen pro výuku informatiky ale
i v jiných předmětech mohou
žáci pracovat na počítačích ve
dvou počítačových učebnách.
Menší z učeben využívá i školní
družina v odpoledních hodinách.
Škola je zapojena i do přípravy
nového školního vzdělávacího
programu pro oblast informačních
technologií, který připravuje
Univerzita Palackého Olomouc
s Pedagogickou fakultou v Č.
Budějovicích.
Do jakých projektů a grantů je zapojena v současnosti
Vaše škola?
Naše škola využívala a využívá
možnosti zapojit se do realizace
různých projektů, které vypisuje
jak ministerstvo školství, tak i
jiné subjekty:

Dlouhodobě jsme
zapojeni v tzv.
superlicenci s nakladatelstvím
Fraus (dodání tištěných učebnic
pro žáky i učitele a přístup k interaktivním učebnicím učitelů
i žáků pro jejich domácí přípravu). Po dvou letech jsme ukončili výzvu MŠMT, tzv. „šablony
I“. V rámci tohoto projektu jsme
obdrželi prostředky na práci speciálního pedagoga, jehož přítomnost a práci ocenili pedagogové
i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době
připravujeme tzv. „šablony II“,
které budou zaměřeny obdobně,
ale budeme se snažit více zapojit
i do spolupráce s rodiči, jinými
školami a subjekty. Připravujeme realizaci projektu „Venkovní
učebna
pro
přírodovědné
předměty se sociálním zázemím
v naší škole z programu MAS
Lužnice – IROP – „Infrastruktura pro vzdělávání“ s celkovým
předpokládaným
rozpočtem
projektu téměř 4.000.000 Kč.

Již probíhají oblíbené čtenářské
kluby v rámci realizace aktivit
MAP II. a dále připravujeme realizaci příměstského tábora na
hlavní prázdniny. Uspěli jsme
se žádostí v rozvojovém programu „Podpora vzdělávání cizinců
ve školách“. Třetím rokem jsme
zapojeni do projektu Centra Akademie souvislostí, kde si učitelé
přírodovědných předmětů mohou vyměňovat zkušenosti s jinými pedagogy ze škol v regionu
a mohou využívat digitální i tištěné výukové materiály. Dlouhodobě spolupracujeme s Evropským
centrem jazykových zkoušek při
přípravě žáků na certifikované
jazykové zkoušky různých úrovní. Další aktivity uvádíme již jen
heslovitě: Člověk v tísni (Jeden
svět na školách), PORCETA Tábor (vzdělání v oblasti rizikového chování, nebezpečí závislostí,
právního minima, právní odpovědnosti), SEMAFÓR o.s. (preventivní programy - 1.stupeň),
Naše třída (pro žáky 6. tříd, pod
vedením OMP, ŠMP, TU - pravidla třídy, adaptace, intervence),
VZPoura úrazům (prevence úrazů), PRO ŠKOLY (zadávání sociometrických dotazníků – klima
třídy, školy, testy k volbě povolání), AURITUS Tábor – exkurze,
programy pro žáky, POLICIE
ČR (pravidelné besedy Městská
policie Soběslav se žáky), RECYKLOHRANÍ (třídění odpadů).
Jakým způsobem vedete děti
ke zdravému životnímu stylu?
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Preference zdravého životního stylu prostupuje celým výchovně vzdělávacím procesem,
ať osobním příkladem pedagogů nebo prací
třídního učitele v kolektivu žáků. Nejvýrazněji se tímto tématem zabýváme v předmětech prvouka, přírodověda, přírodopis,
tělesná výchova a výchova ke zdraví. Praktickou přípravu zdravých jídel si dívky 7. a 8.
tříd vyzkouší při vaření ve školní kuchyňce
v rámci pracovních činností. Zdravý životní
styl žáků podporuje i školní družina pohybem
dětí na čerstvém vzduchu i činnost zájmových kroužků pohybové hry a atletika.
Díky zapojení školy do projektu Ovoce a
zelenina do škol a Mléko do škol dostávají
žáci jedenkrát týdně zdravou svačinku a mají
možnost ochutnat méně známé tropické ovoce nebo různé saláty. Ke zdravému způsobu
života přispívají i každoroční pravidelné pohybové aktivity, např. Děti do bruslí, plavecký výcvik, lyžařský kurz.
Stále více rodičů klade velký důraz
na zdravé stravování svých dětí. Daří se
Vám zlepšovat služby školní jídelny? Máte
tomu odpovídající podmínky a vyhovující
zařízení? Na co se potřebujete v dané oblasti soustředit prioritně?
Školní jídelna optimálně splňuje spotřební
koš, do jídelníčku zařazuje čerstvou zeleninu
a ovoce, kromě tradičních jídel nabízí chutně
upravená zdravá jídla, bezmasá jídla sladká
i nesladká. ŠJ umožňuje dietní stravování
žáků nemocných cukrovkou nebo žáků alergických na lepek. Při přípravě jídel využívá
moderní přístroje umožňující smažení s minimálním množstvím tuku, pozvolné vaření,
vaření v páře apod.
Prostorové rozvržení kuchyně a školní jídelny není ideální, s rekonstrukcí výhledově
počítáme, přestavba bude ale finančně velmi
náročná.
Kterou metodu ohodnocení pracovních
výsledků žáků považujete za více odpovídající potřebám školy – klasické známkování nebo slovní hodnocení? Z jakého
důvodu se přikláníte k té či oné variantě?
Upřednostňujeme klasické známkování,
které má okamžitou vypovídající hodnotu,
je jednodušší při přechodu na jinou školu
a na SŠ, má i své historické opodstatnění
a je srozumitelnější. Při písemném opakování a procvičování využíváme bodové
ohodnocení žákovy práce, které ukazuje, do
jaké míry probírané učivo žák zvládl. Učitel
hned získá informace o tom, která probíraná
látka dělá žákům problémy a co je třeba více
znovu procvičovat. I když využíváme klasickou pětistupňovou škálu, tak učitel slovním
komentářem doplní udělenou známku, kde
vyzdvihne žákovy úspěchy či upozorní na
jeho nedostatky a doporučí další kroky k jeho
zlepšení. Písemné slovní hodnocení představuje zbytečnou zátěž pro pedagogy a většina
rodičů se v něm hůře orientuje.
Jakým způsobem vedete děti ke správné výslovnosti a rozvoji čtenářských dovedností?
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Do hodin českého jazyka jsou pravidelně
zařazovány čtenářské dílny. Četbu podporují třídní knihovničky a žákovská knihovna. Zapojením do Výzvy č. 56 MŠMT jsme
obohatili žákovskou knihovnu o více než 800
atraktivních knižních titulů pro různě vyspělé
čtenáře. Žáci soutěží v recitačních soutěžích
a olympiádách z českého jazyka. V rámci
literární výchovy si žáci vedou čtenářské
deníky nebo ústně referují o své četbě. Vyjadřovací schopnosti žáci trénují při prezentacích a referátech v různých předmětech.
Na prvním stupni již tradičně rozvíjejí děti
své čtenářské dovednosti v zájmových kroužcích - čtenářských klubech. Úroveň řeči
u dětí nastupujících do školy je mnohdy
špatná, a proto se její nápravě věnují
i vychovatelky ve školní družině.
Jak podporujete zdravé sociální vztahy
mezi žáky Vaší školy?
Schopnosti spolupráce, tolerance a kompromisu se žáci učí při skupinové práci, při
třídních akcích a při již zmíněných programech s okresní metodičkou prevence „Naše
třída“, programy Semafóru apod. Společné
akce s třídním učitelem, při kterých se formuje třídní kolektiv, jsou rozvržené do celého
školního roku, např. Den naší třídy, Den dětí,
Den Země, vánoční besídky, cvičení chování
za mimořádných událostí, společné výlety,
exkurze nebo 2 dny hned na začátku školního roku. Třídnické hodiny se konají podle
potřeby, v problémových třídách pravidelně.
Nezdravé vztahy ve třídě pomáhají odhalit sociometrická šetření, dotazníky Klima
třídy, Klima školy, kterým se věnuje školní
metodička prevence a výchovná poradkyně.
Každá třída má v souladu se školním řádem
stanovena pravidla třídy. Starší žáci připravují akce i pro mladší žáky – Halloween, mikulášskou nadílku, žáci 8. tříd se podílejí na
realizaci Dne otevřených dveří ve škole.
Jaký máte přístup k prohlubování
vzdělání Vašich zaměstnanců?
Pedagogičtí pracovníci se vzdělávají soustavně. Semináře volí sami nebo na doporučení vedení školy. Účastní se školení, kde si
prohlubují své odborné znalosti, osvojují si
nové metody vzdělávání, trénují různé techniky, jak pracovat s třídním kolektivem, jak
předcházet šikaně, jak pracovat s nadanými,
problémovými nebo agresivními žáky nebo
jak „nevyhořet“.
Jaké má škola silné a slabé stránky?
Co děláte pro zlepšení slabých stránek?
Za silnou stránku školy považujeme kvalitní
plně kvalifikovaný pedagogický sbor, ochotný se dále vzdělávat, který poskytuje žákům
komplexní základní vzdělání s dobrou přípravou pro další studium. Na škole velmi dobře
pracují poradenské služby žákům i rodičům
– školní metodik prevence, výchovný poradce a speciální pedagog. Škola má bohaté zkušenosti se začleňováním žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Rodiče i žáci mají
možnost využívat individuální konzultační
hodiny pedagogů. Plně funguje spolupráce

školy s Orgánem sociálně-právní ochrany
dětí a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Soběslavi a dalšími odborníky. Školní
budova je dostatečně prostorná, moderně
vybavená s vlastní tělocvičnou a odbornými
učebnami. Umístěna je v klidném a bezpečném prostředí s výbornou dopravní dostupností, blízko sportovišť Spartaku a přírody.
Škole se nedaří více motivovat některé žáky
ke vzdělávání a k plnění školních povinností, nedaří se navázat dlouhodobou spolupráci
s rodiči problémových dětí. Uvědomujeme si
málo neformálních společných aktivit s žáky
a rodiči v průběhu školního roku.
Jaká je vize školy v dalších letech?
Dlouhodobá vize školy je uvedena v našem
Školním vzdělávacím programu. Školní
vzdělávací program (ŠVP) naplňuje výchovné a vzdělávací cíle Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání. Inkluzivní vzdělávání, tedy společné vzdělávání
všech dětí bez ohledu na úroveň schopností,
náboženskou či etnickou příslušnost, představuje jedno ze stěžejních východisek ŠVP.
Hlavním pilířem našeho školního vzdělávacího programu je komplexnost. Učení chápeme
jako klíčový proces školního vzdělávání, který zahrnuje osvojování nejrůznějších aspektů
lidského života. Usilujeme o to, aby žáci naší
školy, ač jsou na různé úrovni svého rozvoje
a vzdělávání, byli ve všech oblastech klíčových kompetencí způsobilí, tj. aby:
• rozvíjeli své schopnosti a dovednosti potřebné k efektivnímu učení, zdokonalovali
své učební strategie, obohacovali a prohlubovali svou poznatkovou zkušenost
• vnímali problémy jako samozřejmou součást života a učení; řešili je racionálně,
konstruktivně a účelně
• rozvíjeli a užívali své komunikační schopnosti k dalšímu učení; užívali přirozených
prostředků komunikace k vyjádření svých
myšlenek, názorů, pocitů, mínění i úsudků
a k naslouchání a porozumění druhým
• vystupovali v oblasti sociální a personální autonomně; adaptovali se na prostředí i jeho běžné problémy; byli tolerantní
a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám
• respektovali pravidla, etické i právní normy a požadavky společnosti, jejíž jsou
občany; projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací,
měli citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i přírodě
• využívali znalosti a zkušenosti získané
v jednotlivých vzdělávacích oblastech,
a to v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost - na své pracovní
zaměření; aby využívali efektivně komunikačních a informačních technologií aktivně rozvíjeli a chránili své fyzické, duševní
a sociální zdraví.
Vypracovala M. Nováková
ve spolupráci s Mgr. Vlastimilem Říhou
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Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Soběslav
Vážení rodiče,
měsíc květen je čas zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání. Na mateřských školách
zřizovaných městem Soběslav budou zápisy
probíhat po dohodě se zřizovatelem ve středu 15. května a ve čtvrtek 16. května. Obě
mateřské školy si připravily pro zájemce den
otevřených dveří, kde budou mít rodiče možnost poznat interiér školy a příležitost k zodpovězení jejich případných dotazů.
Zákonný zástupce má právo umístit své dítě
přednostně do spádové školy, a to na základě věku dítěte. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do
6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Na přijetí
dítěte mladšího 3 let nevzniká právní nárok.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti,
které před začátkem školního roku dosáhnou
pěti let. V případě, že zákonný zástupce dítě
k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopouští se přestupku, za který lze
uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.
K zápisu do mateřské školy je potřeba podat
žádost, kterou je možno přinést již vyplněnou
(ke stažení na webových stránkách škol) nebo
je možno ji vyplnit přímo v mateřské škole.
Pro zápis k předškolnímu vzdělávání je nezbytné lékařské potvrzení o řádném očkování
dítěte, výjimku tvoří děti s povinným předškolním vzděláváním, které mají nárok na
přijetí i v případě nedoložení potvrzení.
Zákonný zástupce dítěte si může vybrat i jinou než spádovou mateřskou školu, která má
volnou kapacitu. Ředitelka školy postupuje dle předem schválených kritérií, přičemž
upřednostňuje děti s povinným předškolním
vzděláváním a děti s právem přednostního
přijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné
se písemně odvolat.
Dítě může být k předškolnímu vzdělávání
přijato i v průběhu školního roku. Vedle pravidelné denní docházky do mateřské školy
lze povinnost předškolního vzdělávání plnit
i jinými způsoby. V odůvodněných přípa-

Mateřská škola DUHA Soběslav,
sídl. Míru 750
ředitelka školy: Mgr. Alena Krejčová
www.msduhasobeslav.cz, tel.: 381 524 740
Zápis: 15. a 16. května 2019 v době od
8.00 h do 11 h a od 14.30 h do 17 h
Den otevřených dveří: čtvrtek 25. 4. 2019
Mateřská škola Soběslav,
Nerudova 275
ředitelka školy: Bc. Eva Kuklová
www.mssobeslav.cz, tel.: 381 524 687
Zápis: 15. a 16. května 2019 v době od 8
h do 11 h a od 14 h do 16 h
Den otevřených dveří: středa 24. 4. 2019
dech si mohou zákonní zástupci zvolit, že
dítě bude vzděláváno individuálně, tedy bez
pravidelné denní docházky do mateřské školy (například doma či v lesní mateřské škole
nezapsané ve školském rejstříku). Ředitelka
mateřské školy při tomto způsobu vzdělávání
doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti,
v nichž má být dítě vzděláváno, a mateřská
škola pak ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů. Zákonný zástupce dítěte je
povinen účast dítěte u tohoto ověření zajistit.
V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání a práva na přednostní
přijetí do mateřské školy od určitého věku
má obec povinnost zajistit podmínky pro
předškolní vzdělávání těchto dětí. Město
Soběslav proto vymezila školské obvody spádových mateřských škol Obecně závaznou
vyhláškou č. 4/2016. Školské obvody určují,
do které školy dítě „patří“ a má upřednostněno přijetí. Zákonní zástupci si však mohou
pro své dítě vybrat i jinou než spádovou mateřskou školu, přičemž ředitelka školy musí
postupovat podle stanovených kritérií pro
přijímání dětí do dané mateřské školy.

ZUŠ SOBĚSLAV
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vážení rodiče! Máte-li zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo
studium hry na hudební nástroj nebo výtvarný obor v ZUŠ,
dovolujeme si Vás pozvat v úterý 14. 5. 2019 na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Poskytneme Vám veškeré informace ohledně přijímání do ZUŠ a studia na naší škole.
V rámci dne otevřených dveří proběhne i zápis do ZUŠ.
Bude možné zapsat všechny zájemce o výuku v ZUŠ a domluvit se, jak a kdy proběhne
talentová zkouška. Pokud se nebudete moci této akce zúčastnit, můžete se domluvit
v dopoledních hodinách telefonicky na čísle 723 776 870 nebo osobně s ředitelkou školy.
Zodpovíme rádi jakékoli dotazy a těšíme se na nové žáky.

Školský obvod spádové Mateřské školy
DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
- spádové ulice v Soběslavi: Bechyňská, Bezděkova, Blatská, Bočná, Česká, Dolní příkopy, Dr. Studničky, Družstevní, Horní příkopy, Jirsíkova, Jungmannova, K Čerazi, K
Libouši, K Sedlečku, Komenského, Kostelní,
Krátká, Lesní, Luční, Lustigova, Lužnická,
Mlýnská, Mokerské Strouhy, Mrázkova, Na
Brousku, Na Cihelně, Na Douskách, Na Jezárkách, Na Petříně, Na Pilátě I, Na Pilátě
II, Na Propadlišti, Na Skále, Na Svépomoci, Na Vyhlídce, nábř. Otakara Ostrčila, Nad
Hvížďalkou, Obchodní, Okružní, Palackého,
Pod Zadražilkou, Polní, Protifašistických bojovníků, Sídliště Míru, Sídliště Svákov, Slovenská, Svákovská, Školní náměstí, Tyršova,
U Hřbitova, U Jatek, U Nového rybníka, U
Svákova, U Vápenky, U Vodičků, V Lukách,
Wilsonova, Za Jitonou, Zahradní
- část města Soběslav: Nedvědice
- spádové obce: Klenovice, Komárov, Mažice, Myslkovice, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Vesce, Vlastiboř, Zálší, Zvěrotice
Školský obvod spádové Mateřské školy
Soběslav, Nerudova 278
- spádové ulice v Soběslavi: Dolní nábřeží,
Havlíčkovo nábřeží, Husova, Chvalovského
nábřeží, Jeronýmova, Jiráskova, Kadlecova,
Květnová, Na Dráchovském kopci, Na Ohradě, Na Pískách, Na Pršíně, Na Solinách, Na
Švadlačkách, Na Veselce, Na Veselském kopci, náměstí Republiky, Nerudova, Nová, Petra Bezruče, Petra Voka, Rašínova, Riegrova,
tř. Dr. Edvarda Beneše, U Čejnova I, U Čejnova II, U Letiště, U Nádraží, V Tobolkách,
Vrchlického, Za Letištěm, Zátkova, Žižkova,
28. října
- část města Soběslav: Chlebov
- spádové obce: Borkovice, Dírná, Dráchov,
Mezná, Přehořov, Třebějice
Bližší informace získají zákonní zástupci na
ředitelství mateřských škol.
Irena Klečatská, Městský úřad Soběslav
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RC SOBÍK

DDM

V březnu se uskutečnil jarní karneval, kde mohly nejmenší děti plnit s motýlky, vážkami a beruškami spoustu úkolů a odnést si tematické výrobky. Na
rozkvetlém paloučku s jarní písničkou tancovaly i ty nejmenší. Celou akci
jsme si s vámi opět moc užili a už nyní se těšíme na další společné příležitosti
k setkávání rodičů a dětí.
I v měsíci dubnu se v Sobíku bude konat spousta zajímavých akcí. V pátek
12. dubna vyrážíme na premiéru pobytu pro maminky, tatínky a děti na Lipno
a od 15. dubna pokračujeme pobytem pro samotné maminky s dětmi. V těchto
dnech se nebude v herničce konat pravidelný program. Po našem návratu navazují velikonoční prázdniny. Proto bychom rádi upozornili, že bude od 12.
dubna do 22. dubna v herničce zavřeno. Pravidelný program bude probíhat od
1. – 11. dubna a pokračovat až v úterý 23. dubna.
Jelikož se blíží léto, tak si Sobík připravil pro maminky „Měsíční jarní výzvu“.
Jedná se o speciální program, kterého se mohou účastnit maminky i s dětmi.
V ceně programu je vstupní vyšetření (měření podkožního, útrobního tuku,
diagnostika somatotypu apod.), výstupní měření, konzultace s odborníkem,
sestavení zdravého a na přípravu nenáročného jídelníčku pro maminky, který
bude speciálně sestaven tak, aby jídelníček mohly maminky využít i při vaření
pro nejmenší děti. Dále bude v ceně cvičební program v rozsahu 30-40 minut
5 krát/týdně (cvičit budeme za příznivého počasí venku dopoledne i odpoledne,
při cvičení maminky mohou opět mít u sebe svoje ratolesti). Cílem výzvy je
seznámení se stravovacími návyky, které lze přínosně nakombinovat pro celou rodinu, zlepšení fyzické a psychické kondice a nastartování metabolismu.
Kapacita výzvy je omezena, tak neváhejte s přihlášením. Výzvu odstartujeme
23. dubna. Výzva nebude mít vliv na pravidelný program v Sobíku.
Opět platí, že veškeré aktuální informace a náhlé změny v programu naleznete
na našich facebookových stránkách.
Přejeme všem krásné Velikonoce.
Za kolektiv Spolku RC Sobík Iva Čejková

V sobotu 6. 4. 2019 pořádáme pro děti zájezd do
Prahy „Po památkách staré Prahy“.

I MY pomáhá dětem s handicapem už 19 let
Vzpomenete si, co jste dělali 14. března 2000? Miloš Zeman (tehdy ještě jako
premiér) řešil krach banky IPB, fotbalovou Slavii čekalo čtvrtfinále poháru UEFA v Leedsu a ve vietnamské Hanoji si řeklo při kolektivní svatbě své
„Ano“ 990 párů. A mezi tím vším vznikla v Soběslavi společnost I MY. Co
začalo jako neformální setkávání, přerostlo v roce 2008 v profesionální službu.
„Snažíme se co nejvíce ulehčit dětem s handicapem a jejich rodinám,“ říká nyní
ředitelka I MY Klára Csirková.
Posláním I MY je společně s rodinami nacházet cesty k životu s úsměvem.
Hlavní službou je raná péče — za klienty dojíždí přímo k nim domů odborně
vyškolené poradkyně a pomáhají dětem s mentálním či fyzickým postižením.
„Nejde ale jen o to za nimi přijet, dovézt jim hračky, popovídat si a honem zpátky. Bereme to spíš jako dlouhodobé partnerství,“ vysvětluje Csirková. „Rodiny
s námi mohou během roku vyrazit i na několikadenní pobyty. Je to většinou
skvělá zábava, u které se ale zároveň všichni mohou něco nového naučit,“ dodává. O tom, co všechno stihli v I MY pro děti a jejich blízké udělat možná
řeknou ještě víc čísla. V roce 2008, bylo do rané péče přihlášeno 21 rodin. Loni
už se tohle číslo vyšplhalo na 79! Vzhledem k tomu, že raná péče je terénní
služba, stoupá v I MY s počtem přihlášených rodin i počet kilometrů, které za
nimi musí poradkyně najezdit. Jen za posledních osm let to dělalo dohromady
neskutečných 201 107 km.
Však se taky postupně nabalovaly i celkové počty konzultací, které I MY svým
rodinám poskytlo. V roce 2008 se začínalo na 106, o deset let později už tu bylo
téměř pětkrát tolik. Co se týče zmiňovaných pobytů, i tady se I MY činí. Dohromady už strávili s dětmi a jejich příbuznými 119 dní mimo jejich domovy.
Samozřejmě, že na to v I MY nejsou sami. Pomáhá jim totiž i celá řada dobrovolníků. I tady přitom čísla postupně rostou. Prvotní čtyřicítka odvážných
se rozrostla až na 131 nadšených a ochotných pomocníků. Při 19. narozeninách tak bylo co slavit. I MY ale plánuje i přes narůstající čísla další novinky.
„Konečně máme nový web, chystáme blog s poradnou a spoustu fantastických
akcí,“ těší se ředitelka i za celý svůj tým. „Teď už jen, aby nám na ně Soběslaváci přišli,“ směje se.

Pavel Fukar, PR specialista I MY, o. p. s., www.imypomahame.cz

Cena (doprava) 150 Kč, členové ZÚ DDM 130 Kč.
Přihlášky předem v DDM, nejpozději do 1. 4. 2019.
V sobotu 13. 4. 2019 se koná od 9.00 do 11.00 hodin
v DDM další Tvořivá dílna, tentokrát budeme vyrábět
velikonoční dekorace.
Cena (materiál) 60 Kč, pro členy zájmových kroužků
DDM 50 Kč.
Přihlášky předem, nejpozději do 10. dubna nebo na tel.
606 200 085.
V pátek 26. 4. 2019 zveme veřejnost na slavnostní vernisáž ke keramické výstavě „ Ejhle člověk!“ Zahájení
v 18.00 hod. v muzeu Rožmberský dům v Soběslavi.
Jaroslava kohoutová

LÉČEBNÝ POBYT V LÁZNÍCH
BECHYNĚ
Jako každoročně touto dobou se zúčastnila skupina
členů organizace Svazu tělesně postižených Soběslav
ve dnech 28. 2. - 2. 3. léčebného pobytu v lázních Bechyně. Procedury: Bylinné koupele, masáže, vířivka, bazén
a jiné se nám velmi líbily. Zpestřením pobytu bylo i posezení u kávy a taneční večer s výbornou hudbou. Bylo
o nás dobře postaráno. Prožili jsme tu pobyt bez všech
starostí, protože veškeré přípravy spojené s pobytem
zajistila předsedkyně svazu paní Eliška Plocková. Chceme jí touto cestou poděkovat. Odnášíme si na pobyt
v lázních pěkné vzpomínky.
Za členy organizace Svazu tělesně postižených.
Soběslav - Milada Stejskalová

DIAKONIE ROLNIČKA
POMOZTE ROLNIČCE JIŽ PO OSMNÁCTÉ
Vážení občané Soběslavi,
už po osmnácté se na Vás obracíme s žádostí o podporu v rámci veřejné sbírky Rolničkové dny. Letos
můžete naše dobrovolníky se zapečetěnými pokladničkami v ulicích svého města potkat ve čtvrtek 11. dubna.
Nabídnou Vám ke koupi symbolickou Rolničku. Pokud
neodmítnete, přispějete na rekonstrukci nových prostor
v naší táborské pobočce.
Nové prostory v budově bývalé 8. ZŠ na táborském Sídlišti nad Lužnicí nám umožní rozšířit službu Centra denních služeb pro dospělé klienty a Sociálně terapeutické
dílny. Díky novým místnostem budeme schopni službu
nabídnout více lidem s mentálním a kombinovaným
postižením.
Naše sbírka je pořádána dle zákona 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a podléhá kontrole Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Děkujeme! Vaše Rolnička.
Více na www.rolnicka.cz.
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VZDĚLÁNÍ DĚTEM NABÍZÍ TAKÉ ROLNIČKA
Vedle základních škol zřizovaných městem Soběslav se na území našeho města nachází školy založené jinými zřizovateli.
Jedním z nich je nezisková organizace Diakonie Rolnička, která provozuje ve svém středisku na adrese Mrázkova 700,
Soběslav mateřskou školu pro předškolní děti a základní školu speciální a praktickou pro děti s různými stupni mentálního
postižení. Základní škola speciální má v současnosti 34 žáků, o něž pečuje pět speciálních pedagogů a deset asistentů pedagoga. Otevírá pět tříd, které pojmou maximálně sedm žáků. Našim čtenářům základní školu představujeme prostřednictvím
rozhovoru s její ředitelkou Kamilou Viktorovou. Mateřské škole zřizované Rolničkou se budeme věnovat v květnovém
čísle Soběslavské hlásky.
Pro koho je ZŠ speciální
určena a dle kterých kritérií jsou žáci na školu přijímáni? V jakých případech
je doporučeno obrátit se
na speciální školu a kdy je
ještě možné přihlásit dítě k
docházce do ZŠ zřizované
městem Soběslav?
V naší škole jsou vzděláváni
pouze žáci, kteří mají diagnostikováno mentální postižení
(lehké, středně těžké, těžké),
případně kombinované s dalším tělesným nebo smyslovým
postižením a autismem. Přihlášení do naší školy probíhá
na základě žádosti zákonného
zástupce a musí mu předcházet
doporučení speciálně pedagogického centra. Pokud má žák
tělesné nebo smyslové postižení bez mentálního, je vzděláván
na běžné základní škole.
Dle jakého vzdělávacího programu jsou žáci vzděláváni?
Jaké studijní předměty studují, popř. jak se liší od předmětů studovaných na běžné
ZŠ zřizované městem?
Žáci jsou vzděláváni podle
dvou vzdělávacích programů:
1) Vzdělávací program pro základní školu speciální, který je
určen pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.
2) Vzdělávací program pro základní školu, který je určen pro
žáky s lehkým mentálním postižením.
Vyučované předměty jsou stejné jako na základní škole, ale
liší se obsah a rozsah učiva.
Vyučovací předměty jako cizí
jazyk, fyzika, chemie je ve
vzdělávacím programu zařazen
pouze u žáků s lehkým mentálním postižením.
Jedná se o individuální nebo
skupinovou výuku? Jaké pedagogy a odborné pracovníky škola zaměstnává?

žáky pomocí slovního hodnocení, ve kterém popisujeme,
co se daří a co nového se žák
naučil. Slovní hodnocení také
obsahuje oblasti, které se žákovi nedaří a je potřeba je dále
procvičovat. Hlavním smyslem
hodnocení je žáka pochválit,
povzbudit do další práce a motivovat k lepším výsledkům.

Třídy jsou naplňovány pouze 6 - 7 žáky a pracuje s nimi
učitel speciální pedagog a dva
asistenti pedagoga na částečný
úvazek. Vzhledem k tomu, že
jsme církevní škola, pracuje
u nás také učitel náboženství
– farář místního evangelického
sboru Mgr. Richard Dračka,
který vede pravidelné biblické
hodiny. Dále ve škole pracuje
speciální pedagožka, která zajišťuje individuální speciálně
pedagogickou péči.
Jakým způsobem je vzdělávací proces na škole propojen
s odbornou komplexní péčí?
Naše škola se nezaměřuje
pouze na vzdělávání, ale na
všestranný rozvoj žáků. V průběhu dne jsou do vyučování zařazovány různé typy speciálně
pedagogických terapií.
V budově školy sídlí také středisko Diakonie, které nabízí
sociální služby (osobní asistence a centrum denních služeb)
a zajišťuje dopravu žáků z domova do školy a zpět. V rámci denního centra mohou žáci
v průběhu vyučování navštěvovat pohybovou a řečovou individuální aktivizaci. Po skončení vyučování centrum denních
služeb zajišťuje pobyt žáků
spojený s nabídkou kroužků a
aktivit (Boccia, divadelní kroužek, bubnování…)

Co si může rodič představit
pod pojmem speciálně – pedagogické terapie? Kdo je
zajišťuje a jak často je žáci
využívají.
Jedná se o speciální metody
nebo přístupy, pomocí kterých
se snažíme zmírnit zdravotní znevýhodnění či postižení
žáků. V Rolničce zařazujeme
do vzdělávání prvky muzikoterapie, arteterapie nebo dramaterapie. U žáků s těžkým
tělesným postižením využíváme metody Bazální stimulace,
při které žákům nabízíme
somatické, vibrační, zrakové a
sluchové podněty ve speciálně
upravené místnosti. Jednotlivé
terapie zajišťují speciální
pedagogové školy.
Je délka studia na škole přizpůsobena potřebám žáků
s mentálním postižením?
Ano. Docházka do naší školy
trvá 10 let a u žáků s těžkým
zdravotním postižením je možné její délku prodloužit. Rolnička zřizuje také střední školu, do které mohou nastoupit
všichni naši žáci, kteří ukončí
povinnou školní docházku.
Jakým způsobem jsou děti za
svou práci ohodnoceny?
V naší škole nepoužíváme
k hodnocení známky, tak jako
v běžné škole, ale hodnotíme

Zajišťuje škola žákům také
kvalitní stravování?
Ano. Stravování zajišťujeme ve spolupráci s mateřskou
školou Duha, která nám opravdu velmi zdravě a chutně vaří
všechny svačiny (pro žáky
I. stupně) a obědy. Ve škole
máme vlastní výdejnu obědů a
jídelnu, kde si žáci mohou jídlo
v klidu sníst.
Jaké služby nabízí centrum
denních služeb?
Centrum denních služeb je alternativa běžné školní družiny
propojené s možností navštěvování speciálně pedagogických terapií a aktivizací. Žáci
mohou ranní a odpolední čas
strávit společně se svými kamarády a spolužáky z jiných
tříd při společných hrách nebo
pobytu venku.
Jak má postupovat rodič,
který má zájem o přihlášení
svého dítěte ke studiu na ZŠ
speciální.
Pokud by rodiče měli zájem
o naši školu, mohou mě kdykoli kontaktovat a domluvit
schůzku spojenou s prohlídkou
školy. Zápis do školy a den
otevřených dveří se koná ve
čtvrtek 25. dubna od 8 do 16
hodin v budově školy.
Vypracovala M. Nováková
ve spolupráci s Mgr. Kamilou
Viktorovou
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ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

7. 4. 2019

od 7 do 11 hod.
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

Příměstský tábor KORÁLKY
Obec Roudná pořádá příměstský tábor zaměřený na hry v přírodě a s přírodou. Termíny
konání:
15. 7. – 19. 7. 2019
22. 7. – 26. 7. 2019
29. 7. – 2. 8. 2019
Tábor je určen pro děti od 5 do 12 let, které
si rády hrají a poznávají přírodu. Zázemí poskytne Obecní úřad Roudná, kde se zájemci
sejdou každé ráno od 7 hodin a také si zde
děti do 17 hodin vyzvednou.
V případě zájmu kontaktujte: Lucii Tučkovou (pedagogický dozor) tel. 731 107 027
nebo Evu Kropáčkovou (starostku obce
Roudná) na tel. 723 907 696 a e-mailu:
obec@obecroudna.cz.

ZUBNÍ ORDINACE
Ordinace MUDr. Petýrkové na poliklinice
v Týně nad Vltavou přijme nové pacienty
V současné době nemá uzavřené smlouvy
s žádnou zdravotní pojišťovnou (v jednání).
V případě zájmu volejte na tel.: 776 464 940.
Více na www.zubni-tyn.cz.
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Ukliďme Česko - ukliďme Soběslav
Máte umytá okna? Budou Velikonoce. Máte uklizenou zahrádku, ostříhané ovocné stromky? Jaro už zvoní na
zvonky sněženek, bledulí a krokusů
a po městě putují kontejnery na bioodpad
ze zahrad. A máme uklizenou Soběslav?
Bude Den Země a to je přece svátek nás
všech! Nebo je váš domov tvořen jen
čtyřmi stěnami bytu, domem a zahrádkou?
Denně čteme o globální změně, o tání ledovců, znečištění moří, dusivém ovzduší. „S tím nic neudělám,” říkáte si nejspíš,
jenže jsou tu drobné věci, do kterých se
zapojit můžete. Littering neboli odhazování odpadků je nešvar, na který narazíme všude. Máme rozvinutý systém nakládání s odpady, každý máme možnost
bezplatně odložit odpad ve sběrném dvoře, a přesto se najdou tací, kteří jej úplně
zbytečně vozí do lesa, k řece, do příkopu. Můžeme bědovat, nadávat, v lepším
případě na takový svinčík upozornit
nebo… Uklidit! Ukliďme svět - ukliďme Česko! Iniciativa zrozená v Austrálii,
kde místní bojovali se znečištěnou pláží,
se rozšířila před několika lety i k nám.
A jsme v ní dobří! Každoročně obrovské
množství dobrovolníků uklízí začátkem
dubna černé skládky, binec kolem poto-

ků, řek, v okolí měst. Přesně tam, kam
rádi chodíme na procházky, do míst,
která jsou kdesi mezi městským parkem
a zemědělskou krajinou, lesy a rybníky.
Jsou to místa na hranici, jsou mimo naše
udržované zahrádky, zdánlivě nikomu
nepatří. A přesto jsou naše a zaslouží si
pozornost. Nenechme si je vzít nezodpovědnými občany. Pojďme a ukliďme
Česko, ukliďme Soběslav! Letos 6. dubna. Celou dobrovolnickou organizaci
v Soběslavi zaštiťují tak nějak symbolicky, když to celé začalo u znečištění moří,
Piráti. Pro účely mapování svinčíku vytvořili i přehledné mapy, které najdete na
mapaodpadku.jdem.cz. Akci podporuje
i odbor životního prostředí města zajištěním odstranění nasbíraného odpadu.
I my z Komise pro životní prostředí
a odpady se přidáme, tak do toho pojďte
s námi! Jediné co potřebujete, je dobré
oblečení do přírody, pořádné boty, dobrá
nálada a chuť udělat něco smysluplného.
Rukavice a pytle na úklid dostanete na
místě. Uvidíme se 6. dubna, sraz v 9,00
před Hvížďalkou.
Zdeněk Kozlíček
Komise životního prostředí
a odpadového hospodářství

Soběslavské okruhy 2019
G.BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM
ŽELEČ a město Soběslav zvou na 44.
ročník Českého poháru mládeže a žen
Prodoli Soběslavské okruhy 2019, který
se uskuteční v sobotu 6. dubna od 9.30 h.
Memoriál Jana Huška se opět jede jako
silniční kritérium. Dá se předpokládat
velká účast ve všech kategoriích a možná i kvalitní obsazení zvučnými jmény.
Celý závod odstartuje v 9.45 hodin nábor
do 6-ti let na kolech i odstrkovadlech.
V 10.00 h odstartuje závod dětí 7-10 let
na celý jeden okruh. V 10.15 pak kategorie mladší žáci, kteří pojedou tzv. hladký
závod. Dalšími startujícími budou starší žáci, kteří již jedou bodovací závod
na 12 okruhů. Po nich startují kadetky.
V 11.55 se nám představí kategorie kadetů. Ve 12.50 na start nastoupí ženy a
juniorky s Mistryní světa Jarmilou Machačovou. Finále tohoto závodu zakončí
muži Elite, kteří nastoupí na startovní
čáru přesně v 15.00 hodin.
Kadety a juniory čeká “bodovačka” na
21 resp. 30 okruhů, muži pak objedou
celých 50 kol na okruhu 1500 metrů
dlouhém. Start závodu bude na náměstí
Republiky “U Husa”, odtud ulicí Proti-

fašistických bojovníků a Tyršovou, kde
se u Domu sportu a zábavy Oáza prudce
stočí doprava do ulice Na Ohradě. Poté
se smyčkou dostanou do Nerudovy ulice
okolo kina, až do ulice 28. října směrem
ke gymnáziu. Následně opět ostře doprava a ulicemi Dr. E. Beneše a Petra Voka
se závodníci dostanou do prostoru startu
a cíle.
V tento den, tedy v sobotu 6. dubna
2019, bude pro veřejnou dopravu ve výše
uvedených ulicích úplně omezen provoz v době od 8 hodin do cca 18 hodin.
V případě neodkladného užití automobilu v těchto ulicích je třeba dbát pokynů příslušníků Policie ČR a pořadatelů.
Doufáme, že velikost tohoto sportovního cyklistického svátku vyváží všechny drobné nepříjemnosti, které mohou
vzniknout. No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout pozvat Vás všechny,
tedy diváky, abyste svými hlasivkami
přišli závodníky podpořit.
Martin Švec,
G.BENEDIKT ŠVEC
CYKLOTEAM ŽELEČ
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Představujeme nejlepší sportovce roku 2018
Na Sportovním plese dne 22. února 2019 v Kulturním domě
města Soběslavi vyhlásil Spartak Soběslav nejlepší sportovce roku 2018 v jednotlivých sportovních kategoriích. Všech
14 oceněných sportovců představujeme v medajlonkách
na straně 22 - 23.

Hynek Míka – kanoistika
Hynek je členem oddílu kanoistiky na divokých vodách SK Domeček Soběslav. Na Mistrovství České republiky žáků v klasickém sjezdu na řece Orlici v Třebechovicích pod Orebem získal
zlatou medaili a titul Mistra ČR na kajaku jednotlivců, zlatou
medaili a titul Mistra ČR na kanoi jednotlivců a v závodě tříčlenných družstev na kajaku vybojoval společně s Jakubem Sladovníkem a Jakubem Kremlou zlatou medaili, když za sebou nechali
takové týmy jako Olomouc, Bohemians Praha, Český Krumlov
nebo KK Brno.
Na Mistrovství České republiky žáků ve sprintu na USD v Českých Budějovicích získal zlatou medaili a titul Mistra ČR na
kajaku jednotlivců a stříbrnou medaili na kanoi jednotlivců.
V seriálu závodů Českého poháru žáků obsadil 1. místo na kajaku jednotlivců a taktéž 1. místo na kanoi jednotlivců.

Martin Stejskal – basketbal
Martin je odjakživa jedním z nejpoctivějších hráčů našeho oddílu. Trénink snad nikdy nevynechal, i když dojíždí ze Sezimova Ústí. Jako rozehrávač dokonale využívá svou neskutečnou
šikovnost s míčem. Driblingem a technikou je nepřekonatelný.
Má basket nesmírně rád a výhru v anketě si jednoznačně zaslouží.

Petr Bouchal – fotbal
Petr je soběslavským odchovancem, který už v roce 1994 jako
dvanáctiletý odešel do Dynama České Budějovice, kde se vypracoval až do první ligy. Po krátkém hostování v druholigových
Prachaticích se rozhodl odejít do Rakouska, a to do třetí a posléze čtvrté nejvyšší soutěže. Ve Zwettlu a v Marchtrenku nakonec
strávil dlouhých 14 let. Po postupu rodné Soběslavi do divize
konečně našel cestu zpět domů a ihned po jeho příchodu se stal
oporou týmu. Petr je opravdovým profesionálem a svým přístupem k tréninku a hlavně mistrovským zápasům je obrovským
vzorem mladším hráčům a tahounem celého mužstva.

Libor Podlaha – florbal
Libor je kvalitním a zkušeným hráčem, kterého můžete vídat
v soběslavské obranné linii už slušnou řádku let. Pouze hraní mu
ale nestačilo, a tak založil dorosteneckou a posléze i žákovskou
kategorii. V oddíle tedy nyní působí i jako trenér těchto chlapeckých družstev. Líba dává florbalu vše, a proto si toto ocenění
jednoduše zaslouží!

Tereza Rokosová – sportovní gymnastika
Terezka je žákyní 4. třídy základní školy a sportovní gymnastice
se věnuje třetím rokem. Má ráda pohyb, je snaživá a v kolektivu
oblíbená. Terezka rovněž ráda tancuje, proto navštěvuje také taneční kroužek. Další její zálibou je hasičský sport.

Andon Petkov – šachy
Andon dosáhl výborných výsledků za A mužstvo ve druhé divizi. V šachovém klubu se také věnuje začínajícím hráčům.

Tomáš Svatoň – aikido
Tomáš je jedním z nových pilířů Aikido klubu Soběslav. Pravidelně se účastní tréninků v Soběslavi i Českých Budějovicích,
dále všech AIKIDO seminářů, které oddíl pořádá. K jeho velkým
zálibám patří střelba z různých typů zbraní a velmi se zajímá
o sebeobranu. Aktivně pracuje na zvyšování své fyzické i duševní kondice v rámci AIKIDO a je velmi platným asistentem
trenérů v AIKIDO pro děti. I přes velké pracovní vytížení je vždy
připraven jakkoliv klubu pomoci. Aikido cvičí od roku 2017 a je
čerstvým nositelem technického stupně 5. kyu.

Lucie Pejšová – volejbal
Říká se, že volejbal je hra pro inteligentní lidi. Volejbalistka
Lucka Pejšová toto rčení splňuje stoprocentně. Kromě volejbalu ještě dokáže excelentně hrát na housle a při tom všem mít
ještě vynikající studijní výsledky. Cenu pro nejlepšího volejbalistu minulého roku si určitě zaslouží. Příkladný je její přístup
k tréninkům a zarputilost, kterou překonává překážky. Přitom
nezkazí žádnou legraci a svou rozvážnou povahou dokáže ve vypjatých sportovních chvílích uklidnit své spoluhráčky. Cena je
opět v dobrých rukách.

Ladislav Dobiáš – stolní tenis
Láďovi je 14 let, bydlí v Žíšově u Veselí nad Lužnicí a je studentem táborského soukromého gymnázia. V první polovině roku
2018 obsadil 3. místo na přeborech starších žáků Jihočeského
kraje. Ve druhé polovině roku 2018 obsazuje 1. místo krajského
žebříčku starších žáků, na podzim 2018 vyhrál turnaje v Kaplici, Vyšším Brodě a Soběslavi. Na žebříčku ČR starších žáků se
aktuálně nachází na velmi pěkném 13. místě.
Je oporou družstva mužů SK Domeček Soběslav BANES A, které se po 1. polovině soutěže nachází uprostřed tabulky divize
mužů. V krajském žebříčku mužů Láďa obsazuje 21. - 30. místo,
v tabulce úspěšnosti hráčů v divizi je na výborném 3. místě se
ziskem 82 %. Svým pracovitým přístupem k tréninku je příkladem mladým začínajícím hráčům v oddílu stolního tenisu.

Ivan Šonka – tenis
Dlouholetý člen a předseda místního tenisového klubu, který
v nedávné době ukončil kariéru jako závodní hráč a v současnosti
už hraje jen rekreačně a pro radost z pohybu. V mládí se aktivně
věnoval také hokeji. Poté, co pověsil brusle na hřebík, se vydal
na cestu pro soběslavské hokejisty hodně známou a populární,
tedy na tenisové kurty. Zde tráví spoustu času se zápalem jak
sportovním, tak funkcionářským. Pro svou povahu je oblíbeným
společníkem jak při hře, tak při posezení po náročném zápase.

Veronika Nývltová – krasobruslení
Veronice je 11 let, krasobruslit začala ve čtyřech letech v době,
kdy v Soběslavi vznikl krasobruslařský oddíl. Pro Veroniku je
krasobruslení velkou vášní, trénuje pětkrát týdně na ledě a dvakrát na suchu. Její přístup k tréninkům je velmi svědomitý a málokdy trénink vynechá. V minulé sezoně se v celorepublikovém
žebříčku poháru ČKS A umístila na 13. místě. V jednom z pohárových závodů se jí podařilo čistou jízdou dokonce zvítězit.
Kromě krasobruslení se od loňského roku věnuje také modernímu tanci.
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Miroslav Zajíc – lední hokej
Bojovník s číslem 67 na zádech. Tak by se daly stručně shrnout
vlastnosti tohoto hráče. Míra hraje na levém křídle a po absolvování vysoké školy si našel stabilní místo v našem Áčku. Nevynechá jediný souboj, zdobí ho zodpovědná hra zpátky a pro naše
soupeře je velice nepříjemným protivníkem. Patří sice ke svátečním střelcům, ale šance, do kterých se dostane, dokáže většinou
úspěšně zakončit. V kabině patří ke klidnějším hráčům, je naprosto férový a jeho přístup k tréninkům i utkáním je příkladný.

Alena Dudová - kuželky
Je dlouholetou členkou oddílu. Každý rok se pravidelně účastní
mistrovství okresu i kraje v jednotlivcích, kde má střídavé úspěchy. V roce 2017 postoupila na MČR do Třebíče, kde obsadila
10. místo. Je velkou a poctivou dříčkou. Ráda trénuje nové členy,
umí poradit i při mistrovském zápase. Rok 2018 byl pro Alenu
velmi úspěšný. V okresním přeboru jednotlivců získala stříbro.
Po zisku stříbrné medaile na mistrovství Jihočeského kraje po-

stoupila na MČR do Přelouče, kde vybojovala zlatou medaili.
V kombinaci obsadila 4. místo, od bronzu ji dělila jediná kuželka. Všichni členové oddílu přejí Aleně mnoho dalších sportovních úspěchů.

Lenka Vandasová – osobnost soběslavského sportu
Lenka závodí na divoké vodě od svých jedenácti let. Na sjezdovém kajaku se stala několikanásobnou juniorskou mistryní
světa a Evropy. Titul mistryně světa a dvojnásobné mistryně
Evropy získala i v dospělých kategoriích. Několik medailí si
přivezla také ze závodů světového poháru.
V posledních letech se věnuje závodění na šestimístném
raftu. Se svou posádkou vybojovala na loňském mistrovství
světa v Argentině již třetí titul absolutní mistryně světa, ke
kterému zde získala ještě zlatou medaili ve slalomu, stříbrnou
v dlouhém sjezdu a bronzovou v kontaktním závodě head to
head. Vedle závodění se Lenka věnuje i trenérské činnosti v oddílu kanoistiky SK Domeček Soběslav.

ZPRÁVY Z FK SPARTAK SOBĚSLAV
Během přípravy jsme sehráli sedm přátelských zápasů. S SK Dynamo ČB U19 jsme prohráli
5:0, s ZVVZ Milevsko 2:1, FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou jsme porazili 9:0, Sk Jankov 2:0,
TJ Sokol Tašovice 2:0, Sokol Lom 4:3, Jiskru Třeboň 5:2. Od 16. 2. jsme absolvovali soustředění na Jižní Moravě v Tasovicích. Soustředění se zúčastnilo 18 hráčů. Mezi novými byli Pícha
z Rudolfova, Suda z FC MAS Táborsko a Novák z Bernartic, který se z časových důvodů vrátil
zpátky. Ještě probíhá přestup Varačky z Meteoru Tábor.
Už jsme odehráli dvě mistrovská utkání. V Rakovníku jsme brankami Mazoucha, Kutnera,
Žaldy a Vaňka vyhráli 4:1. Doma jsme hráli s Doubravkou nerozhodně 1:1, na penalty jsme
vyhráli 6:5 a připsali si dva důležité body. Branku ve hře střelil Smetana.
Kádr FK Spartak Soběslav
Brankáři: Martin Kuník, David Pícha, Marek Nývlt
Obránci: Michal Hromada, Vojtěch Zeman, David Maršík, Jan Suchan, Jan Boháč, Karel
Chotovinský, Dominik Suda
Záložníci: Petr Bouchal, Vojtěch Žalda, Filip Vaněk, Aleš Kutner, Lukáš Podráský
Útočníci: Marek Smetana, Martin Dvořák, Tomáš Mazouch
Realizační tým: Radek Hajič – trenér, Vladimír Hanzal – asistent trenéra, Marek Nývlt
– trenér brankářů, Michal Lemberka – vedoucí týmu, Stanislav Štosek – kustod.

Domácí
Ml.Vožice
Aritma Praha
Soběslav
Soběslav
Soběslav
Sokol Sez.Ústí
Admira
T.Sviny
Soběslav
Soběslav
Soběslav
N.Bystřice

Hosté
Soběslav
Soběslav
Jistebnice
Slavie Č.B.
Klatovy
Soběslav
Soběslav
Soběslav
J.Hradec
Veselí
Hořovicko
Soběslav

Den
So 6.4.
So 6.4.
Ne 7.4.
So 13.4.
So 13.4.
Ne 14.4.
Pa 19.4.
So 20.4.
Ne 21.4.
So 27.4.
So 27.4.
Ne 28.4.

Hodina
10,00
10,15
10,00
10,00
15,00
10,00
10,15
09,00
10,00
10,00
17,00
10,00

13. 4. 2019 od 9 do 18 h
kuželna TJ Spartak
dospělí na 40, děti na 20 hodů
čistou sálovou obuv s sebou.

INFOCENTRUM
SOBĚSLAV
nám. Republiky 59,
kancelář č. 206

Tel. 601 339 095
FB: infocentrumSobeslav

Rozpis mistrovských zápasů FK Spartak Soběslav
10.
20.
12.
11.
21.
13.
22.
12.
14.
13.
23.
15.

VELIKONOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH

žáci
muži
dorost
žáci
muži
dorost
muži
žáci
dorost
žáci
muži
dorost
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•

Koupím časopis Čtyřlístek. Tel: 603 215 215

•

Koupím jehňata na výkrm. Tel. 602 443 482

•

Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku, Simson,
Pionýr, Stadion. Tel: 721 707 587

•

Koupím použité dřevěné sloupy na elektrické vedení a
porcel. izolátory. Tel. 602 443 482

•

Hledáme ke koupi dům nebo chalupu v Soběslavi
nebo okolí. Tel.: 724 131 747

•

Koupím byt v Soběslavi, lokalita ul. na Ohradě nebo
Žižkova, Pozn.: nejsem realitní kancelář.
Tel. 603 977 154

•

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

PRODEJ
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Bazén Azuro V1 Ø 3,6 m s příslušenstvím levně.
Tel. 603 220 753

•

Prodám palivové dřevo, suché, štípané v metrech.
K dispozici 30 m, cena za 1 m = 900 Kč. Info:
Tel. 777 794 884.

OSTATNÍ
•

Zadám opravu Multicar M25. Nabídněte.
Tel. 602 443 482

•

Hledám učitelku moderního zpěvu Soběslav a okolí.
Tel. 731 202 859

•

Pronajmu garáž za Penny v Soběslavi.
Tel. 721 828 965

•

Nabízím příležitostné pomocné práce při nastýlání
slámy ve výkrmu drůbeže pro 2 brigádníky
na dohodu v Čerazi. Tel. 602 443 482

Zahradnictví v Mažicích
nabízí
Velkokvěté a zakrslé rododendrony i azalky,
kanadské borůvky a jiné okrasné rostliny
Otevřeno:
Po - Pá 8 - 16, So 8 - 12
Tel. 728 494 283, 602 175 162

duben 2019

26

l
iá
c
e
p
s
í
n
c
o
n
o
ik
l
Ve
3290

9

90

Zátkova mouka 1 kg
hladká, polohrubá, hrubá
cena za 1 kg

Mazanec balený 400 g
Domita – jihočeský s máslem
Adélka – s rozinkami, sypaný mandlemi
cena za 100 g = 8,23

10

90

Jihočeský Eidam 30%
cena za 100 g

89,–

k
Uzené vepřové masité ocásky
cena za 1 kg

59

90

95,–

Krkovice vepřová uzená s kostí, volná
cena za 1 kg

Nabídka platí do vyprodání zásob.

9990

1. 4.–21. 4.

2019

Vejce hnědá M 10 ks
cena za 1 ks = 2,49

1490

Pivo B. Budvar 0,5 l
světlý ležák
cena za 1 l = 29,80

Balič/ka
Do provozu ve Veselí nad Lužnicí přijmeme
pracovníky na balení výrobků do krabic. Práce v
klidném a čistém prostředí vhodná pro ženy i muže.

Nástupní mzda 22 - 25 tis. Kč

nepřetržitý provoz - 4 dny práce, 4 dny volno
prémie za docházku a produktivitu
svoz z Tábora pro zaměstnance zdarma
příspěvek na stravné
sleva na firemní produkty a další benefity
Kontaktní osoba: Adéla Lélyová
Tel. +420 778 072 700
Email: a.lelyova@nsesolutions.cz
www.najdisinovou.cz

NAVÍC

2490

Vlašský salát
speciál 450 g
balený
cena za 100 g = 13,31

Tuzemák
Jindřichohradecký 37,5%,
0,5 l
cena za 1 l = 199,80

něco

stáhněte si mobilní aplikaci

V OBRAZE
a buďte aktuálně
informováni

k dostání na
Google play a App Store

890

Pivo Pardál 0,5 l
světlé výčepní
cena za 1 l = 17,80
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RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na:
vykrmená kuřata

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ 1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

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

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KA ALIT
ME
NÍ
N
PR ICKÁ
ÁC
E

AKCE NA DUBEN
OPRAVY, RENOVACE
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana. Stáří
14 - 19 týdnů, cena 159 - 209 Kč/ ks.
Prodej: Soběslav – u vlak. nádraží
• 2. dubna, 24. května a 24. června
2019 – 17.50 hod.
• 4. dubna, 14. května a 13. června
2019 – 9.55 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky. Info: Po - Pá 9.00 - 16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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