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MĚSTO SOBĚSLAV
vyhlašuje

Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku
obálkovou metodou
byt v ulici Na Ohradě 373, Soběslav II
Na základě usnesení Zastupitelstva města Soběslavi č. 3/019/2019
ze dne 20. 2. 2019 vyhlašuje město Soběslav výběrové řízení formou obálkové metody s otevíráním obálek před veřejností, jehož
předmětem je prodej 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
č. p. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav II.
Podmínky prodeje:
• 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
Náležitosti nabídky:
• písemná nabídka musí být zájemcem doručena (osobně nebo
prostřednictvím pošty) v uzavřené obálce nejpozději do
25. 3. 2019 do 12 hodin na podatelnu Městského úřadu v
Soběslavi, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, označena
heslem „Výběrové řízení – byt Na Ohradě č.p. 373 – NEOTVÍRAT“
• jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, nepovinně
může být uvedeno telefonní a e-mailové spojení, údaj o adrese
pro doručování pokud je odlišný od adresy trvalého bydliště
• nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně
i slovně v Kč. Nabídka s menší než minimální kupní cenou
nebude do výběrového řízení zahrnuta
Prohlídka prodávaného majetku se uskuteční na místě samém, a to:
•
•
•

ve středu 6. 3. 2019 v době od 15,30 hod do 16 hod
ve středu 13. 3. 2019 v době od 15,30 hod do 16 hod
ve středu 20. 3. 2019 v době od 15,30 hod do 16 hod

Bližší informace k výběrovému řízení budou poskytnuty na adrese:
Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
v 1. patře dveře číslo 204 a 205
tel. číslo: 381 508 113 a 381 508 114
e-mail: kremenova@musobeslav.cz a chalupska@musobeslav.cz
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BŘEZNOVÉ AKCE
Výstavy:
7. 3. – 4. 4. Výstava s názvem Rok s vílou sedmikráskou aneb Sedm
krás podle nás od MŠ Nerudova, výstava obrázků a výrobků, knihovna
7. 3. – 31. 3. Rok s vílou Sedmikráskou - výstava MŠ Nerudova, vernisáž 7. března od 16.30 h, knihovna
Jiné akce v Soběslavi:
Každé úterý v měsíci: Kurz paličkované krajky, Rožmberský dům, 17:30 h
2. 3. Jarní tvoření s paní Huslarovou - knihovna, 9:00 – 12:00 h
5. 3. Univerzita třetího věku - kulturní dům, 10:00 h
6. 3. Od Tábora… Na toulky západní Kanadou – přednáška v rámci
cyklu „ Od Tábora až na konec světa“ od Ing. Luďka Vacka, Rožmberský dům, 17:00 h
19. 3. JAPOPO – recitace básní, knihovna, 17:30 h
19. 3. Univerzita třetího věku – kulturní dům, 10:00 h
21. 3. RC Sobík – Burza dětského oblečení, foyer, kulturní dům, 09.00 -12 h
21. 3. Caveman – divadlo, kulturní dům, 19:00 h
22. 3. Ples Dakonie Rolnička – kulturní dům, 19:00 h
24. 3. Z pohádky do pohádky – karneval, kulturní dům, 15:00 h
27. 3. Nejpilnější český člověk – vzpomínka na historika prof. Augusta
Sedláčka, přednese PhDr. Jiří Prášek, Rožmberský dům, 17:00 h

MĚSTO UPOUŠTÍ OD MYŠLENKY
REZIDENTNÍHO PARKOVÁNÍ
Místostarosta města Pavel Lintner na únorovém
zasedání zastupitelstva informoval občany o plánovaných změnách v systému parkování v centru města. Ten se oproti současnému od 1. dubna
nijak zásadně nezmění. Parkovací místa na náměstí Republiky a v okolních ulicích mají sloužit
ke krátkodobému stání. Parkování i nadále nebude zpoplatněno. V centru města bude ale časově
regulováno v pracovních dnech (Po-Pá 7-17 h,
So 8- 12 h) následovně:
Na náměstí Republiky bude v nejsevernější
a nejjižnější části 55 parkovacích míst s časově
omezeným stáním na 1 h, dále 43 parkovacích
míst, která časově omezena nebudou - 23 míst
v severní části náměstí, 16 v jižní a 4 u zastávky
U Husa. Na jižní a západní straně centrální plochy náměstí bude 17 parkovacích míst omezeno
na 2 h (pro účely návštěv lékařů apod.) Konečně
13 parkovacích míst před budovami úřadů bude
vyhrazeno v pracovní dny pro návštěvy úřadů.
Ulice Bezděkova, Jirsíkova a Protifašistických
bojovníků budou bez časového omezení. V Palackého ulici bude 26 míst bez časového omezení, 6 míst před Zahrádkářem bude omezeno na 1
h, jako doposud.
Další regulovaná stání: Pošta (1 h), Poliklinika
(v Po - Pá omezeno na 2 h), parkoviště před kulturním domem (2 h).
Pro dlouhodobé stání budou nadále sloužit parkoviště u letního koupaliště (mimo koupací
sezonu), v ul. Riegerova (autobusové nádraží)
a u restaurace Paluba. Nová parkovací místa by
měla vzniknout v lokalitě u bývalého domečku
pionýrů a DDM (přibližně 15 míst) a mezi restaurací Paluba a novým fitcentrem (23 míst).
Současný návrh ještě není konečný a může dostát změn i na základě potřeb, které vyplynou z
provozu parkovacího systému.
Více informací včetně výkresu s barevně vyznačeným regulovaným stáním naleznete na webových stránkách města v sekci Připravované projekty.
-min-

28. 3. Nalevo od výtahu – divadlo, kulturní dům, 19:00 h
29. 3. Parkáni – zábava, kulturní dům, 21:00 h
29. 3. Noc s Andersenem – přihlášky k vyzvednutí od 20. února, knihovna
31. 3. Vražda v salonním coupé – divadlo, kulturní dům, 19:00 h
31. 3. Deskohraní – kinokavárna, 14:00 – 17:00 h
Akce v okolí:
27. 3. „Ve dvou se to lépe táhne“ – divadlo Spejbla a Hurvínka KD,
Veselí nad Lužnicí, 19:00 h

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

Středa 13. 3. a 27. 3.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 22. ledna 2019.

Usnesení č. 6/010/2019
Rada města se za přítomnosti kronikářky
paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky města.
Rada města děkuje paní Marii Klimešové
za velmi pěkné vedení kroniky města.
Usnesení č. 6/011/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města zřídit osadní výbory v městských
částech Chlebov a Nedvědice.
Usnesení č. 6/012/2019
Rada města souhlasí s programem 3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 20. 2. 2019 od
18:00 hod. v malém sále Kulturního domu
města Soběslavi:
• Zřízení osadních výborů v městských
částech Chlebov a Nedvědice
• Program rozvoje města na období
2019-2022
• Regulované parkování v centru města
– informace
• Majetkové převody
• Různé
Usnesení č. 6/013/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem
„Pořízení rolby“, které se uskutečnilo
11. 1. 2019 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma TT Ice-snow, s. r. o., Praha, za cenu
3.200.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/014/2019
a) Rada města souhlasí s úpravou regulovaného parkování v centru města dle návrhu předloženého pracovníkem OVRR
MěÚ p. Jiřím Kubešem.
b) Rada města schvaluje podmínky pro
zřízení vyhrazeného parkoviště na území
města Soběslavi osobám těžce zdravotně
postiženým předložené místostarostou
města Mgr. Pavlem Lintnerem.
Usnesení č. 6/015/2019
Rada města projednala žádost p. Lubomíra Dvořáka, Soběslav, o připojení pozemku parc. č. 1001/1 v k. ú. Soběslav v jeho
vlastnictví na účelovou komunikaci v lokalitě „Na Ohradách“ v Soběslavi.

Rada města do doby zpracování urbanistické studie rozvoje této lokality s připojením na uvedenou komunikaci ve vlastnictví města nesouhlasí.
Usnesení č. 6/016/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o užívání části pozemku ve vlastnictví města p. č. 155 v k. ú. Soběslav o
výměře cca 28 m2 mezi městem Soběslav
a paní Janou Fořterovou, Tábor, týkající
se narovnání historického stavu podzemní
místnosti k domu čp. 131/I v Soběslavi ve
vlastnictví jmenované.
Usnesení č. 6/017/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 6 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008,
ve znění pozdějších dodatků, uzavřené
mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje roční úplata za výkon veřejně prospěšných
služeb pro město o 400.000 Kč + DPH
z důvodu zvýšení rozsahu vykonávaných
služeb s účinností od 1. 1. 2019.
Usnesení č. 6/018/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 k mandátní smlouvě ze
dne 21. 12. 2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem
Soběslav a Správou města Soběslavi,
s. r. o., kterým dochází k úpravě plateb
nájemného za správu bytových a nebytových prostor ve prospěch Správy města Soběslavi, s. r. o., o 160.000 Kč/rok
a aktualizaci přílohy č. 2 s účinností od
1. 1. 2019.
Usnesení č. 6/019/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Soběslav a E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice,
v souvislosti s realizací akce „Soběslav:
TS U Nového rybníka“ na pozemcích
p. č. 1874/72 a 3875, vše v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 6/020/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu ze dne
2. 1. 2001, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Soběslav
a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se mění Příloha č. 1 – Seznam hmotného investičního majetku s účinností od
1. 1. 2019 z důvodu rekonstrukce kotelny
v budově čp. 55/I, která je ve vlastnictví
města.

Usnesení č. 6/021/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě ze dne 18. 1. 2017
mezi městem Soběslav a
firmou Tareka, s. r. o., Tábor, kterým se
řeší započtení pohledávek a úhrada dluhu
společnosti Tareka, s. r. o., vůči městu
Soběslav.
Usnesení č. 6/022/2019
Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou
službou v ulici Mrázkova čp. 745/III
v Soběslavi dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí rady města.
Usnesení č. 6/023/2019
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
velikosti 1+0 na adrese Soběslav, část
Soběslav II, Kadlecova čp. 306, do nájmu
p. Miroslavu Chramostovi.
Usnesení č. 6/024/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběrové
řízení na dodavatele zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní
přestupní terminál 2“, které se uskuteční 4. 2. 2019 od 13:00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
Jiří Kubeš – OVRR MěÚ
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Irena Molíková – členka ZM
Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ

USNESENÍ

7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. února 2019
Usnesení č. 7/025/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit koupi areálu Mateřské
školy v Nerudově ulici v Soběslavi od
společnosti PETA Bohemia, s. r. o.,
Soběslav, do majetku města.
Usnesení č. 7/026/2019
Rada města bere na vědomí zprávu o
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činnosti Městské policie Soběslav za rok
2018 předloženou vrchním strážníkem MP
p. Miroslavem Drsem.
Usnesení č. 7/027/2019
Rada města souhlasí s odprodejem ojetého
vozidla zn. Citroen Berlingo, rok výroby
2006, dříve užívaného Městskou policií
Soběslav, prostřednictvím prodejce použitých motorových vozidel.
Usnesení č. 7/028/2019
a) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit plán rozvoje města Soběslavi
na období 2019–2022.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit podání žádosti o dotaci
z dotačního titulu 117d8220APodpora obnovy místních komunikací u MMR na výměnu povrchu ulic Lustigova, Dr. Studničky
a části Okružní v Soběslavi.
Usnesení č. 7/029/2019
Rada města souhlasí s uzavřením
veřejnoprávních smluv s organizacemi
a spolky na poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok
2019 (1. část) následujícím způsobem:
(viz tab. 1)
Usnesení č. 7/030/2019
a) Rada města bere na vědomí informaci
místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera
o průběhu rekonstrukce domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi.
b) Rada města na základě poptávkového
řízení souhlasí s uzavřením smlouvy mezi
městem Soběslav a společností GIGALIGHTING, České Budějovice, na dodávku
osvětlovacích těles do domu čp. 1/I za cenu
291.933,43 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/031/2019
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 1/295/2018 schvaluje pravidla města
Soběslavi pro poskytování příspěvku na
ošatné při významných příležitostech a občanských obřadech dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem
s účinností od 1. 3. 2019.
Usnesení č. 7/032/2019
Rada města na základě výsledku výběrového řízení organizovaného ředitelem
Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou souhlasí s použitím finančních prostředků
z investičního fondu školy na nákup myčky nádobí KROMO KP 402 E Plus s příslušenstvím od firmy RO Gastroservis-CB, s.r.o., České Budějovice, za cenu
397.267 Kč s DPH.

Usnesení č. 7/033/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
mezi městem Soběslav a Základní školou
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50,
o zrušení smlouvy o nájmu ze dne
19. 11. 2018 z důvodu odstoupení od
realizace projektu „Přírodní vzdělávací
zahrada ZŠ Soběslav“.
Usnesení č. 7/034/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o zrušení části dodatku č. 5 ze dne
19. 11. 2018 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 3. 4. 2006 mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav,
z.s., kterou se vypouští článek B a C
z důvodu odstoupení od projektu „Přírodní
vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“.
Usnesení č. 7/035/2019
Rada města ruší své usnesení č. 19/287/2018
ze dne 23. 10. 2018.
Usnesení č. 7/036/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podmínky prodeje bytu včetně
příslušenství a spoluvlastnického podílu
na společných prostorech ve 2. nadzemním podlaží domu čp. 373/II na pozemku
p.č. 1010/2 v ulici Na Ohradě, Soběslav II,
který je ve vlastnictví města Soběslavi.

Usnesení č. 7/037/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a TJ
Spartak Soběslav, z.s., kterou město zapůjčí tělovýchovné jednotě rolbu WM Mammoth, inv. č. 643/1. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2030.
Usnesení č. 7/038/2019
Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové
s použitím fondu investic školy na úhradu
investičního majetku – světlíků, které
jsou součástí venkovní přírodní učebny,
v částce 26.123 Kč.
Usnesení č. 7/039/2019
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi –
stavební úpravy“ v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
• Ing. Petr Král – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Ing. Jiří Klíma – člen ZM

15.000 Kč činnost
Český svaz chovatelů ZO Soběslav

15.000 Kč okresní výstava drobného zvířectva
10.000 Kč farmářské trhy města

Český svaz včelařů ZO Soběslav
Ochrana fauny ČR

7.000 Kč odborný seminář
25.000 Kč činnost

Soběslavský žesťový orchestr, L. Bleha

7.000 Kč činnost

Český rybářský svaz MO Soběslav

1.000 Kč dětské rybářské závody

Dudácký soubor Jitra Soběslav
Pěvecký sbor Novita
Vodní záchranná služba Soběslav
Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“
Baráčníci – VI. župa B. Jablonského
Svaz tělesně postižených ČR, Soběslav
Český kynologický klub, spol. Soběslav
HAMAVE, Hana Žvachtová

6.000 Kč činnost
5.000 Kč koncert k 35. výročí založení spolku
12.000 Kč činnost
5.000 Kč festival pěveckých sborů
40.000 Kč činnost
13.000 Kč činnost
20.000 Kč slavnost k 145 let baráčníků
5.000 Kč činnost
12.000 Kč činnost
5.000 Kč činnost
10.000 Kč činnost

Oblastní spolek Českého červeného kříže

5.000 Kč činnost

SDH ČMS – Sbor dobr. hasičů Nedvědice

50.000 Kč činnost

SDH ČMS – Sbor dobr. hasičů Soběslav

50.000 Kč činnost

ZUŠ Soběslav

10.000 Kč

Tab. 1 k usnesení č.7/029/2019

koncert k 10. výročí úmrtí p. K. Blažka
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Usnesení č. 7/040/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o společnosti mezi městem Soběslav
a Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, České Budějovice, v souvislosti
s přípravou a realizací akce „Opěrná
zeď III/1351 Soběslav“ v Tyršově ulici
v Soběslavi.
Usnesení č. 7/041/2019
Rada města souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o pojištění majetku mezi městem Soběslav a Českou pojišťovnou, a.s.,
pro rok 2019 v souvislosti s prodejem bytů
v domech čp. 373/II a 374/II v ulici
Na Ohradě v Soběslavi.

Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
2.584.084,34 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 7/042/2019
Rada města souhlasí s uzavřením nové
smlouvy o pojištění majetku mezi městem
Soběslav a Českou pojišťovnou, a.s., pro
rok 2019 v souvislosti s nákupem rolby
WM Mammoth na úpravu ledu na zimním
stadionu v Soběslavi.

Usnesení č. 8/048/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke koncesní smlouvě ze dne 5. 12.
2016 na provozování vodovodů a kanalizací mezi městem Soběslav a firmou Čevak,
a. s., České Budějovice, kterým se prodlužuje doba nájmu vodohospodářského majetku na dobu určitou do 31. 12. 2020.

USNESENÍ

8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. února 2019
Usnesení č. 8/043/2019
Rada města za přítomnosti předsedy komise životního prostředí a odpadového
hospodářství Mgr. Zdeňka Kozlíčka projednala činnost této komise.
Rada města bere dále na vědomí informaci
předsedy pracovní skupiny pro regeneraci
MPZ Soběslav a starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o realizaci programu regenerace
v roce 2019.
Usnesení č. 8/044/2019
Rada města projednala výsledek šetření
stížnosti České školní inspekce na Základní škole Soběslav, Komenského 20, které
se uskutečnilo 22. 1. 2019.
Rada města souhlasí s vyřízením stížnosti a přijatými opatřeními k nápravě dle
informace předložené ředitelem školy Mgr.
Janem Holasem.
Usnesení č. 8/045/2019
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení organizovaného ředitelem
Základní školy Komenského Mgr. Janem
Holasem na veřejnou zakázku „Stavební
úpravy a přístavba ZŠ Soběslav, Komenského 20“ jako první části projektu IROP
„Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd v ZŠ Soběslav, Komenského 20“.
Vítězem výběrového řízení se stala firma

Usnesení č. 8/046/2019
Rada města projednala vyhodnocení vytápění Senior-domu Soběslav zpracované
Ing. Janem Špinglem, Sezimovo Ústí. Senior-dům nebude napojen na CZT a bude
provedena instalace nové plynové kotelny.
Usnesení č. 8/047/2019
Rada města bere na vědomí vyúčtování
vodného a stočného za rok 2018 zpracované provozovatelem vodohospodářského
majetku města – firmou Čevak, a. s., České
Budějovice, v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.

Usnesení č. 8/049/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku
města Soběslavi č. 1/2019 o nočním klidu
předloženou tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem.
Usnesení č. 8/050/2019
Rada města souhlasí s konáním akce pro
širokou veřejnost „Dveře otevřené“, kterou pořádá společnost I MY na náměstí
Republiky v Soběslavi 4. 5. 2019 od 15 do
19 hodin.
Usnesení č. 8/051/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Správou železniční dopravní cesty, s. o., Praha, o zrušení
věcného břemene – chůze a jízdy pro pozemek p. č. 4068/2 v k. ú. Soběslav ve vlastnictví SŽDC, Praha, zatěžující pozemek
p. č. 3004 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města.
Usnesení č. 8/052/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit vzájemné darování pozemků díl o+p) o
výměře 1 m2 odděleného z p. č. 3906/2, díl l)
o výměře 59 m2 odděleného z p. č. 3906/2, díl
g+q) o výměře 28 m2 odděleného z p. č. 3906/2,
díl t) o výměře 6 m2 odděleného z p. č. 3989, díl
r+f) o výměře 3 m2 odděleného z p. č. 3983/2,
díl e) o výměře 4 m2 odděleného z p. č. 3905/9,
díl s) o výměře 3 m2 odděleného z p. č. 3990/3
o celkové výměře 104 m2, v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje, za díl a) o výměře 5
m2 odděleného z p. č. 3984/2, díl b) o výměře
6 m2 odděleného z p. č. 3984/2, díl i) o výměře
76 m2 odděleného z p. č. 3906/1 a p. č. 3984/3 o
výměře 47 m2 o celkové výměře 134 m2, v dosavadním vlastnictví města Soběslavi. Všechny
pozemky jsou v k. ú. Soběslav. Vzájemným da-

rováním se vypořádává IV. etapa rekonstrukce
náměstí Republiky v Soběslavi.

Usnesení č. 8/053/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje šesti stavebních
pozemků za účelem výstavby rodinných
domů v lokalitě u sídliště Svákov v ulici
V Paloucích v k. ú. Soběslav za podmínek
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 8/054/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemku pro
výstavbu příjezdové komunikace ze dne
13. 10. 2014 mezi městem Soběslav a GZ
Media, a. s., Loděnice, kterým se řeší změna majetkoprávního postavení společnosti.
Usnesení č. 8/055/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 1/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 8/056/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu
s názvem „Opravy místních komunikací
„K Hronovu lesíku“, „Na Propadlišti“
a „Petra Bezruče“, který se uskuteční 1. 3.
2019 od 10.00 hodin v zasedací místnosti
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Michal Turek – člen RM
• Jiří Pour – KT MěÚ Soběslav
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Jiří Kubeš – OVRR MěÚ Soběslav
Usnesení č. 8/057/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem
Soběslav a firmou Gordic, spol. s. r. o., Jihlava, ze dne 21. 6. 2018 na pořízení nového
ekonomického systému Městského úřadu
Soběslav, kterým se snižuje celková kupní cena pořízeného systému o 155.000 Kč
z 1.034.302 Kč na 879.302 Kč + DPH.

Usnesení č. 8/058/2019
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu velikosti
1+0 na adrese Soběslav, část Soběslav II,
Na Pršíně, čp. 7/18, do nájmu paní Lucii
Smolíkové.
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Informace k podání daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2018
Poplatníci daně z příjmů mají povinnost
podat daňové přiznání za rok 2018 nejpozději 1. dubna 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu
daně. Daňové přiznání lze podat osobně, poštou nebo elektronicky.
Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání
daňového přiznání na Finančním úřadě
pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v Soběslavi, mohou využít rozšířené
úřední hodiny. Územní pracoviště bude
plně otevřeno pro veřejnost:
od 18. března 2019 do 22. března 2019
- pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30 hodin a pátek 8:00 - 14:00 hodin,
ve dnech 25. března 2019 až 29. března 2019 od 8:00 do 17:00 hodin,
v pondělí 1. dubna 2019 od 8:00 do
18:00 hodin.
Připomínáme, že na územním pracovišti
není možné daň zaplatit v hotovosti, ale
platbu lze provést na pobočkách České pošty poštovní poukázkou nebo bez
transakčního poplatku tzv. „daňovou
složenkou“, v hotovosti na vybraných

územních pracovištích nebo bezhotovostním převodem na účet správce daně
č. 721-77627231/0710, variabilní symbol rodné číslo poplatníka.
Poplatníci mohou komunikovat s finančním úřadem i elektronicky. Podání
daňového přiznání (včetně jeho příloh)
lze učinit buď prostřednictvím aplikace
Elektronická podání pro Finanční správu na www.daneelektronicky.cz, kde
jsou veškeré informace potřebné k vyplnění a podání daňového přiznání, nebo
přes datovou schránku. Podání je možné
elektronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny.
Finanční správa upozorňuje, že pokud
má daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku nebo
zákonem uloženou povinnost mít účetní
závěrku ověřenou auditorem, je povinen
podat daňové přiznání pouze elektronicky.
Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy
(www.financnisprava.cz).
Finanční úřad

KÁCENÍ A VÝSADBA
NOVÉ ZELENĚ
Na základě zpracovaného projektu
Optimalizace správy veřejné zeleně, žá-

dostí občanů a také aktuálního zdravotního stavu některých stromů proběhne
koncem února a v měsíci březnu kácení
suchých, nemocných nebo nebezpečných
stromů na území města.
Další etapou bude pokračovat obnova
Promenády u polikliniky, a to odstraněním sedmi kusů lip a jednoho kusu jírovce
v její severní části. V ulici Petra Bezruče došlo v únoru k pokácení dvou lip,
u kterých byla potvrzena předpokládaná
značná hniloba kmene (viz foto). Během
letního období dojde k posouzení ostatních stromů v této ulici pro určení jejich
zdravotního stavu.
Na základě žádostí občanů bude proveden ořez stromů v chatových osadách v okolí města, dále bude odstraněna borovice u řadových garáží Na
Ohradě stejně jako suchý strom mezi
garážemi Na Moskvě. Odstraněny budou rovněž suché javory v ulici Horní
Příkopy a suchý dub v parku U Nádraží.

Rozmístění kontejnerů
na biologicky rozložitelný odpad
Město Soběslav společně se Správou města
Soběslavi, s.r.o. organizuje prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů svoz biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, ovoce, zbytky rostlin, větve). Kontejnery budou do konce listopadu
2019 vždy v pondělí od 15 hodin do 19 hodin
přistavovány na následujících místech v těchto
termínech:
•
1. stanoviště U Jatek, Zátkova ul.: 4. 3.,
1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11.
•
2. stanoviště Chovatelé, Autobusové nádraží: 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7., 12. 8.,
9. 9., 14. 10., 11. 11.
•
3. stanoviště Wilsonova ul., U Nového rybníka: 18. 3., 15. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7.,
19. 8., 16. 9., 21. 10., 18. 11.
•
4. stanoviště Chlebov: 25. 3., 22. 4., 27. 5.,
24. 6., 22. 7., 26. 8., 23. 9., 28. 10., 25. 11.
•
5. stanoviště Nedvědice: Svoz je řešen dle
individuálního plánu svozů.
Do kontejnerů je možno bezplatně odložit listí,
trávu, spadané ovoce, zbytky rostlin a další
zahradní odpad. V jarním období bude přistaven
i kontejner na větve.
Do kontejnerů nelze odkládat kuchyňský ani živočišný odpad stejně jako směsný komunální odpad.
Větve je možno odložit pouze do kontejneru určeného na větve.
S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníka SMS, s.r.o. – Václav Novotný, tel. 381 477
212, 775 736 788, e-mail: novotny@smsob.cz
nebo na pracovníka MěÚ Soběslav, odbor ŽP –
Ing. J. Mošnička tel. 381 508 158, 776 280 186,
e-mail: mosnicka@musobeslav.cz.

Informace o poplatku
za komunální odpad

Z důvodu zlomení dvou vzrostlých stromů
na hrázi Nového rybníka během letošní
zimy zajistilo město společně s Krajským
úřadem v Českých Budějovicích detailní
posouzení ostatních stromů na jeho hrázi,
při kterém byl s ohledem na velký pohyb
obyvatel v této lokalitě konstatován nebezpečný stav u dalších dvanácti stromů.
Tyto budou pokáceny také v měsíci březnu.
Město však nezapomíná ani na výsadbu
nových stromů. Nová výsadba bude uskutečněna na Promenádě, v ulici Horní pří-

kopy a rovněž v okolí Nového rybníka.

Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
Soběslav

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč
bude splatný k 31. 3. 2019, proto je třeba poplatek v uvedeném termínu uhradit. Poplatek platí
každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý
pobyt a fyzická osoba, která má na území města
Soběslav ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
a zároveň vlastník nemá trvalý pobyt v Soběslavi. Připomínáme, že poplatek se platí v kanceláři
Správy města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III,
392 01 Soběslav, a to v pondělí, úterý a čtvrtek
6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 14.00 hodin, ve
středu 6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 16.00 hodin
a v pátek 6.00 – 11.00 hodin. Pokud poplatek nebude zaplacen, přistoupí Městský úřad Soběslav
k jeho vymáhání a poplatek může být navýšen
o 100 %.
Ing. Jan Mošnička, odbor ŽP

březen 2019

7

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SOBĚSLAV ZA ROK 2018
SHRNUTÍ ČINNOSTI
Strážníci městské policie slouží v průběhu pracovního týdne od 07:00 do 24:00 hodin. V pátek a o víkendech jsou služby plánovány více na
noční hodiny, v pátek od 20:00 hodin, v sobotu
od 22:00 hodin, s koncem služby ve 03:00 hodiny. Od pátečního odpoledne do neděle 22:00
hodin drží jeden ze strážníků pohotovost na služebním mobilním telefonu pro řešení vzniklých
neodkladných situací. Město je monitorováno
patnácti kamerami instalovanými na dvanácti
kamerových bodech. Obsluha kamerového systému je zajištěna městskou policií ve všední dny
od 07:00 do 24:00 hodin. V noční době od 00:00
do 07:00 a o víkendech pracují kamery bez obsluhy MP dle nastaveného programu nebo jsou
obsluhovány na pracovišti OO PČR Soběslav.
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI
Ranní kontroly u přechodu pro chodce na křižovatce ulice Lužnická x I/3 - E55 a na Školním
náměstí, ve dnech školního vyučování.
Zajištění pravidelných čtvrtečních trhů – kontrola dodržování tržního řádu a úhrady poplatků
za užívání veřejného prostranství a veřejného
pořádku.
Dohled nad zábory veřejného prostranství (lešení, stavební materiál) – kontrola na místě,
pořízení fotodokumentace, kontrola následného
úklidu veřejného prostranství a uhrazení poplatků za zábory.
Kontrola úhrady poplatků za ostatní zábory (trvalá parkovací místa, reklamní tabule, prodejní
stánky).
Odchyt volně pobíhajících psů v katastru města,
předání majiteli či umístění v záchytném kotci
MP, případně odvoz do útulku v Táboře, kontrola úhrady poplatků ze psů za daný rok.
Kontroly dodržování dopravních předpisů, měření rychlosti vozidel radarem, evidence a řešení zjištěných přestupků a následné předávání
přestupků ke správnímu řízení.
Kontroly neznámých a problémových osob (bezdomovci, osoby podezřelé z užívání návykové
látky, podezřelí nebo podomní prodejci), instalování přenosného kamerového systému v místech, kde je potřeba monitorovat pohyb těchto
osob či jinou nežádoucí činnost.
Pochůzková činnost po městě s důrazem
na jeho problémové lokality, okrajové části
a místa, kde se zdržuje mládež (chatové oblasti,
opuštěné nebo neudržované nemovitosti, sídliště, parky, dětská hřiště, plovárna, hřbitov, prostory u marketů, Promenáda, u garáží, u kina,
vlakové a autobusové nádraží, noční podniky,
herna).
Kontroly dodržování vyhlášek města (zákazu
volného pohybu psů ve městě, zákazu pití alkoholických nápojů v místech, pro která platí zákaz požívání, znečištění veřejného prostranství,
poškozování veřejně prospěšných zařízení, neoprávněné ukládání odpadu).
Spolupráce s mateřskými, základními a odbornými školami: besedy v rámci prevence sociálně
patologických jevů (šikana, užívání návykových
látek, kriminalita, doprava), ukázky činnosti a
vybavení MP,

Spolupráce s odbory městského úřadu: předávání podkladů pro vymáhání neuhrazených
poplatků ze psů a na místě nezaplacených pokut, pořizování fotodokumentace poškozeného
majetku, doručování písemností, odchyt zvířat,
asistence při jednáních s problémovými občany, při odstraňování odstavených motorových
vozidel z veřejných komunikací, podněty pro výměnu dopravních značek, dopravních značení a
umísťování směrových tabulí.
Spolupráce s Policií ČR: kontroly dodržování zákazu nalévání alkoholu mladistvým
a nezletilým, kontroly okrajových a chatových
oblastí, kontroly a předvádění osob, pátrání po
osobách a vozidlech, účast jako nezávislá osoba při ohledání místa trestného činu, domovní
prohlídce nebo otevření bytu, řízení dopravy
při dopravních nehodách, měření rychlosti
jízdy v katastru města, ukládání a poskytování
záznamů z Městského kamerového dohlížecího
systému.
Spolupráce s organizacemi města: řízení dopravy při opravách komunikací a úpravách zeleně,
hlášení závad na veřejném prostranství (znečištění či poškození komunikací, veřejně prospěšných zařízení, objektů, nefunkční veřejná osvětlení a semafory, poškození dopravního značení,
založené skládky).
Spolupráce s občany: příjem a řešení podnětů,
připomínek a stížností.
Řízení dopravy a kontrola dodržování veřejného
pořádku při společenských akcích konaných na
veřejném prostranství – Soběslavské slavnosti,
stavění máje, festival dechových hudeb, atd.
Přebírání a evidence nálezů – následné předání
nálezu majiteli či příslušnému odboru městského úřadu.
Zpracování měsíčních zpráv o činnosti městské
policie, které jsou pravidelně předkládány vedení města.
FYZICKÁ PŘÍPRAVA
Výcvik strážníků probíhal v posilovně MP
v rozsahu osm hodin měsíčně. Cvičení i mimo
pracovní dobu (využívání služební posilovny
v době volna je evidováno. V roce 2018 byla
využita 176x).
V měsíci dubnu byla prověřena fyzická kondice všech strážníků. Testovaní strážníci vyhověli
daným kritériím a prokázali odpovídající fyzickou připravenost. V roce 2018 (v měsících
leden - květen), v rozsahu 5 hodin měsíčně, pravidelně 2x do měsíce, probíhal praktický výcvik
sebeobrany v tělocvičně TJ Spartak. Výcvik
vedl strážník Hejl.
SLUŽEBNÍ VOZIDLO
Služební vozidlo Citroen Berlingo je využíváno ke kontrolám v kempech a v rekreačních
oblastech v okrajových částech katastru města
a dále je pravidelně užíváno v nočních hodinách
v týdnu, v sobotu a v neděli pro noční službu
strážníků MP a pohotovost. Vozidlo je využíváno při potřebě rychlého zásahu, při kontrolách
v chatových oblastech, pro rychlé přesuny a při
kontrolách benzinových čerpacích stanic, určených objektů a prostor a při kontrole města
v průběhu noční směny od 20:30 do 24:00 hodin. Všechny jízdy jsou evidovány v knize jízd
a během jízdy je pořizován záznam na kameru

umístěnou v přední části vozidla. Na konci roku
2018 mělo vozidlo najeto 119 946 kilometrů. Za
rok 2018 bylo ujeto 10 218 kilometrů. V měsíci
říjnu byla započata s vozidlem 13. sezona!
V měsíci září byl proveden výběr nového služebního vozidla. Z nabídky vozidel Dacia Duster
4x4, Suzuki Vitara 4x4 a Škody Karoq 4x2 byla
vybrána a objednána Dacia Duster 4x4, 1,6,
16V za cenu 403 770 Kč s DPH.
MOBILNÍ KAMERY
Mobilní kamery a fotopast byly v roce 2018
instalovány celkem v osmi případech. Kamery
byly instalovány s cílem zachytit pachatele poškozování majetku a krádeží 4x, 1x narušování
občanského soužití - schválnosti, 1x znečištění
veřejného prostranství, 1x nedovolené ukládání odpadu a 1x byla kamera dlouhodobě od
10/2017 zaměřena na odtažené vozidlo. Jedna
kamera je instalována v průběhu provozu veřejného koupaliště dlouhodobě červen až září z důvodu poškozování a krádeží jízdních kol.
Ve služebním vozidle je nainstalována kamera
zaznamenávající nepřetržitě průběh služby při
použití služebního vozidla.
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
V roce 2018 byl provoz dispečinku MP zajištěn
od pondělí do pátku v době od 7 do 24 hodin.
Ke konci roku 2018 bylo v provozu 15 kamer
(10 otočných a 5 pevných) na 12 kamerových
bodech.
V průběhu roku 2018 začal být výrazný problém
se zajištěním kvalitního přenosu z namontovaných kamer. Především časté rušení frekvencí
kamer, které se projevovalo zasekáváním kamer
a velmi omezené ovládání. V důsledku těchto
zjištění byla podepsána nová servisní smlouva a
smlouva na dodávku HW a SW (Indigo Vision)
s firmou KASYJA, zastoupená P. Janouchem.
V průběhu měsíců listopad a prosinec bylo realizováno: výměna serveru na MP, výměna SW
– na Indigo Vision, výměna dvou páteřních spojů ve frekvenci 17GHz, výměna nekompatibilních a starých kamer za IP kamery u kulturního
domu, na budově MÚ, na budově MP, na sídlišti
Svákov a u nádraží ČD. Byl vyměněn kabelový
spoj u OO PČR. Pro potřebu Policie ČR k šetření trestné činnosti, odhalení jejich pachatelů
nebo zajištění důkazů bylo vydáno v roce 2018
vydáno 35 záznamů MKDS.
V současnosti je MKDS plně funkční, dobře
ovladatelný. Vyměněny byly především analogové kamery, které byly 8-10 let staré. Kamerový systém slouží ve městě od roku 2006 a byl
instalován hlavně z důvodu prevence sociálně
patologických jevů a kriminality ve městě.
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Městská policie Soběslav disponuje třemi kusy
mobilních vysílaček Motorola a jednou základnovou vysílačkou. Při komunikaci strážníků na
hlídce (popř. na služebně) s občany města nebo
s hlídkami OO PČR je používána trvalá telefonní stanice nebo mobilní telefon. Komunikace
s občany přímo na služebně MP byla zajištěna
prostřednictvím operátorky v pracovní dny od
07:00 do 24:00 hodin.
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INFORMAČNÍ A EVIDENČNÍ SYSTÉM
V roce 2018 byl vyměněn již nevyhovující
evidenční SW Derik za systém MIMIS, který
umožňuje přehledné evidenční záznamy s připojením na registry obyvatel, motorových vozidel, osob a vozidel v pátrání.
POHOTOVOST
V rámci pohotovosti o víkendech bylo v roce
2018 realizováno 39 výjezdů.
UHRAZENÉ POKUTY VYBRANÉ
V HOTOVOSTI NA POKUTOVÉ BLOKY

Celkem za rok
2018

POČET
POKUT

ČÁSTKA
V KČ

1 388

214 200

POKUTY NA MÍSTĚ
NAZAPLACENÉ A NAPOMENUTÍ
V roce 2018 udělili strážníci MP Soběslav
celkem 40 pokut na místě nezaplacených
v celkové částce 17 900 Kč. Z toho bylo řádně zaplaceno 29 pokut v částce 11 400 Kč,
11 pokut v celkové částce 6 500 Kč nebylo
v termínu uhrazeno. Tyto pokuty byly předány
k vymáhání finančnímu odboru Městského úřadu Soběslav.
Napomenutí vydali strážníci v 85 případech.
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Ke správnímu řízení bylo v roce 2018 předáno
87 přestupků.
ODCHYT VOLNĚ
POBÍHAJÍCÍCH ZVÍŘAT
V roce 2018 bylo odchyceno nebo byl řešen
volný pohyb celkem 33 psů. Žádný pes nebyl
umístěn do útulku v Táboře. Všichni odchycení
psi byli předáni majitelům, kteří se o ně přihlásili nebo na základě místní znalosti strážníků.
V roce 2018 bylo přijato na MP pět nalezených
koťat, pro která byla nalezena náhradní péče.
Dlouhodobě není vyřešena otázka umístění nalezených koček.
Dále v roce 2018 byla nalezena jedna podchlazená srna – byla zajištěna péče Záchranné stanice Votice.
MP v roce 2018 zajišťovala likvidaci šest
uhynulých zvířat.
ZÁVĚR
Veřejný pořádek:
V roce 2018 nedošlo k výraznému poškozování
majetku. Ve všech případech, kdy strážníci za-

znamenali sprejerství, oznamovali tuto trestnou
činnost OO PČR Soběslav. Problematičtější
je řešení poškození soukromých objektů, kdy
majitelé nemovitostí nechtějí s oznamováním
menších škod ztrácet čas. Rovněž spatřuji nedostatek v důslednosti při odstraňování napáchané
a prokázané škody a to jak v soukromé, tak podnikatelské nebo státní sféře.
V rámci prevence užívání alkoholických nápojů, tabákových výrobků a návykových látek
mladistvými byl užíván certifikovaný přístroj na
měření množství alkoholu v dechu zn. Drager
a jednorázové analyzátory na základní druhy
návykových látek. V průběhu roku bylo předáno k dalšímu řešení sociálním odborem 6 mladistvých. Při kontrolách v nočních podnicích,
v prodejnách s večerním prodejem a v parcích
bylo řešeno 7 případů nalévání, prodeje nebo
poskytnutí alkoholu mladistvému. Zaměření
strážníků bylo primárně na uživatele alkoholu
v parcích a na jiných veřejných místech a večerkách. Případy, kdy osoby požívající alkohol na místech zakázaných Obecně závaznou
vyhláškou města Soběslavi byly řešeny pouze
výjimečně. V letních měsících docházelo k narušování veřejného pořádku především znečišťováním veřejného prostranství zanecháváním odpadků na místech, kde se ve večerních
a nočních hodinách schází mládež (např. na
Promenádě, u baru Domino, atd). Vykácením
náletového porostu v okolí skate hřiště se razantně omezilo znečišťování prostranství a poškozování zařízení. Jako vhodné opatření v některých lokalitách, kde dochází ke znečišťování
prostranství, se osvědčilo nasvícení těchto míst
a tím ke ztrátě anonymity osob zdržujících se
na těchto místech, například u vakového jezu.
V průběhu roku 2018 nedocházelo k navýšení
počtu narušování veřejného pořádku a to v rámci přestupkového zákona nebo porušováním
vyhlášek a nařízení města. Zákazem kouření
v restauracích a barech se sice zvýšil počet lidí
v nočních hodinách na veřejném prostranství
před podniky, k zásahům při rušení nočního
klidu nebo veřejného pořádku docházelo nejvíce u baru Domino.
Bar a herna Domino, kde bylo v průběhu roku
provozováno několik kvízomatů, byl velmi často strážníky kontrolován a ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou bylo dosaženo ukončení provozu herny v listopadu 2018 a následně
ukončil činnost i bar k 31. 12. 2018.
Doprava:
Na konci roku 2018 byla dokončena úprava centrální části náměstí Republiky
a spuštěna do provozu další parkovací místa.
Přetrvávajícím stavem je, že přibližně 70-80%

SPRÁVA MĚSTA SOBĚSLAVI

Po
Út
St
Čt
Pá

Pracovní
doba
6 - 14.30
6 - 14.30
6 - 16.30
6 - 14.30
6 - 12.00

Úřední a pokladní
hodiny pro veřejnost
6 - 11, 12 - 14
6 - 11, 12 - 14
6 - 11, 12 - 16
6 - 11, 12 - 14
6 - 11

parkovacích míst bez časového omezení na
náměstí je obsazeno motorovými vozidly
dlouhodobě. V průběhu roku 2018 proběhlo
několik jednání s J. Kubešem a vedením města na nalezení nejvhodnějšího řešení parkování
v centru města a přilehlém okolí.
Ve městě nebo v blízkosti města není žádné parkoviště pro nákladní vozidla, jejichž řidiči musí
vykonávat povinnou přestávku nebo čekají na
ranní vykládku nebo nakládku v některé firmě
(Impregnace, Rašelina, ENVI PUR nebo pro
řidiče nákladních vozidel, kteří mají trvalý pobyt v Soběslavi. Prostor za vlakovým nádražím,
který je často využíván řidiči kamionů, není
v majetku města.
Velmi často dochází k poškození dopravního značení na ostrůvcích na komunikaci ulice
Tyršova a Obchodní. Jako příčinu jednoznačně
spatřujeme v nedostatečném prostoru pro vytočení kamionů, které jedou ve směru od D3 (od
Zvěrotic) a z ul. Wilsonova k silnici I/3.
Majetek:
Přestupková i trestná činnost majetkového charakteru ve městě je vykazována pouze v jednotlivých případech, nedochází k systematické
nebo dlouhodobé činnosti.
STATISTIKA

POČET
Přestupky řešené příkazem
na místě
Přestupky řešené
napomenutím

1473
85

Předvedené osoby / použití
donucovacích prostředků

3/0

Poskytnutí první pomoci
Nálezy předané majitelům/do
evidence MÚ/PČR/k likvidaci

2
15/17/1/2

Otevření bytu

1

Trestné činy předané PČR

8

Napadení strážníka

0

Pokus o útěk při
předvedení/zadržení

0
Miroslav Drs

vrchní strážník MP Soběslav

SBĚRNÝ DVŮR SOBĚSLAV - OTEVÍRACÍ DOBA
Letní období (1. 4. – 31. 10.)
Po, Út, Čt:
St, Pá: 		
So: 		

14:30 – 18:00
zavřeno
8:00- 12:00

Zimní období (1. 11. – 31. 3.)
Po, Út, Čt:
St, Pá: 		
So: 		

14:30 – 16:30
zavřeno
9:00 – 12:00
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PŘEDSTAVUJEME PRACOVNÍ SKUPINU A KOMISE
ZŘIZOVANÉ RADOU MĚSTA SOBĚSLAVI
PRACOVNÍ SKUPINA PRO REGENERACI MPZ SOBĚSLAV
Můžete čtenářům přiblížit účel komise?
Čím se zabývá a co je jejím cílem?
Pracovní skupina pro regeneraci Městské
památkové zóny Soběslav je odborným orgánem, který projednává především akce
obnovy v památkové zóně Soběslav. Zároveň se podílí na výběru akcí, jež budou
doporučeny k podpoře z prostředků ministerstva kultury v uvedeném programu.
Dále se pracovní skupina podílí na přípravě dokumentu „Program regenerace MPZ
Soběslav“ a jeho aktualizaci.
Kde v dané oblasti vidíte pozitiva. Na čem
můžete stavět?
Program regenerace MPZ si vždy pro návrhové období stanoví cíle, kterých chce
dosáhnout. K jejich naplnění pomáhají nemalé ﬁnanční částky z Ministerstva kultury. Nejdůležitější je však ochota, možnosti
a chuť vlastníků nemovitostí udržovat či
opravovat památku podle zásad památkové péče. Z Programu regenerace byla
například podpořena obnova části městského opevnění, byly řešeny dva havarijní

stavy. Byl obnoven kostel sv. Petra a Pavla,
sochy na náměstí, Mariánský sloup, sochy
u kostela sv. Marka včetně venkovní kazatelny, dokončuje se obnova staré radnice
č. p. 1. V MPZ však probíhá řada činností
bez dotace ministerstva kultury, přesto dle
zásad památkové péče. Příkladem je obnova náměstí Republiky a z objektů pro bydlení nelze nezmínit např. zdařilý výsledek
obnovy čelní fasády domu č. p. 129/I v ul.
Protifašistických bojovníků.
Kde vidíte prostor pro zlepšení?
Program regenerace jsou nejen stavby
– je to i oživení centra města. Přivést a
zdržet na náměstí lidi, aby se památková
zóna, především náměstí a hradní areál, stala místem pro setkávání obyvatel.
Je nezbytné zlepšovat způsob myšlení
a rovinu osobní sounáležitosti s okolím - to
je problém všeobecný a týká se nejen
městské památkové zóny. Líbí se nám
posedět v restauracích s klenutými stropy,
ale pak nám tytéž stropy vadí, když chceme přetvořit prostor. Rádi navštěvujeme

místa, která mají určitý ráz, charakter zástavby, krajiny. Měli bychom na to všichni
myslet a umět se na vlastní aktivity podívat i z jiného úhlu. Není lehké zvážit hodnoty toho, co získáváme a co ztrácíme.
A i to je úkolem komise regenerace – dívat
se na konkrétní aktivity z více úhlů pohledu a zvažovat pro a proti. Zóna není skanzen, ale měli bychom její hodnoty zachovat
i dalším generacím.
Čemu se budete věnovat prioritně?
V současné době má město aktuální V. etapu programu regenerace do roku 2026. Pro
letošní rok jsou k realizaci vybrány následující akce: dokončení rekonstrukce domu
čp. 1/I (staré radnice) na náměstí Republiky, oprava kostelu sv. Marka, který město bezúplatně převzalo do svého vlastnictví od Římskokatolické farnosti Soběslav,
a oprava střechy fyzické osoby v Komenského ulici, sloužící dříve jako část hradebního systému – městská bašta.
vypracovala M. Nováková ve spolupráci
s Ing. J. Bláhou a Ing. arch. D. Buzu

KOMISE SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ
Můžete čtenářům přiblížit účel komise?
Čím se zabývá a co je jejím cílem?
Hlavní náplní činnosti SZK je projednávání
žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou města, sestavování,
aktualizování a schvalování pořadníku
žadatelů, a to v souladu s platnými Kritérii pro posuzování žádostí a Zásadami pro
přidělování bytových jednotek, stanovujícími pravidla pro hospodaření s byty ve
vlastnictví města Soběslav
Komise dále sleduje úroveň poskytování
sociálních služeb ve městě, dává podněty
a iniciativní návrhy Radě města Soběslavi
související s problematikou sociálních služeb v daném místě, projednává informace
o potřebách a trendech v oblasti sociálních
služeb s aplikací na místní potřeby a podmínky. Na komisi se mohou obracet také
občané se svými podněty či dotazy. Komise může dávat Radě města Soběslavi na
základě potřeb občanů podněty týkající se
zdravotnictví a nabízených zdravotnických
služeb ve městě.
Kde v dané oblasti vidíte pozitiva. Na čem
můžete stavět?
Pozitivem je v současnosti poměrně do-

stačující kapacita malometrážních bytů a
bytů s pečovatelskou službou. Poměr počtu žádostí a oproti tomu počtu přidělených uvolněných bytů je dle mého názoru
v souladu. Žádosti o byty si lidé podávají
i několik let předem a všechny nejsou aktivní. Vedoucí Sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav Jana Háková proto také
z důvodu uvolnění bytu v DPS kontaktuje
žadatele, zda zájem stále trvá, nebo se natolik změnily poměry, že se žadatel o místo již dále neuchází, a poté tyto informace
předává na jednání SZK. Aktuálně jsme například na minulém jednání komise vybrali
tři nové nájemce do bytů v DPS, zatímco na
jednání komise 13. 2. se žádná nová žádost
neprojednávala.
Kde vidíte prostor pro zlepšení?
Myslím si, že sociální i zdravotní služby
v Soběslavi nefungují špatně. Novinkou je,
že bude předseda komise na Radě města
Soběslavi prezentovat současný stav v sociálně zdravotní problematice. Je plánována nástavba patra Senior-domu, která
povede k navýšení jeho kapacity. Oproti
zahraničí ale vnímám u nás jako nedostačující některé zdravotní a sociální služby.
V zahraničí odcházíte z nemocnice v co

nejkratší době a je tam velice propracovaná následná péče. V našem městě sice
velmi dobře funguje pečovatelská služba,
která úzce spolupracuje s Domácí zdravotní péčí, avšak vždy je co zlepšovat, případně rozšiřovat tyto terénní služby.
Čemu se budete věnovat prioritně?
Chceme se obrátit na radu města s podnětem k řešení současné situace ve zdravotnictví. Řada lékařů v Soběslavi je v důchodovém nebo předdůchodovém věku a brzy
může nastat v poskytování zdravotnických
služeb vážná situace. Město by mělo situaci ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou aktivně řešit a pokusit se kontaktovat odborné lékařské komory, případně podat inzerát do odborných lékařských
časopisů, obrátit se na fakulty a snažit se
podchytit studenty, nabídnout jim nějaké
beneﬁty typu bytu, bezúročných půjček,
apod., aby nalákalo nové lékaře do „méně
atraktivních lokalit.“ Důležité je však také
zmínit, že tento problém se netýká pouze
Soběslavi, ale i dalších obcí v České republice, a kdo zaváhá, může mu šance utéct.
Vypracovala M. Nováková
ve spolupráci s MUDr. Janem Vodičkou
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KOMISE SPORTOVNÍ
Můžete čtenářům přiblížit účel komise? Čím
se zabývá a co je jejím cílem?

Sportovní komise Rady města Soběslav
se zabývá aktuálními tématy spojenými se
sportovním a volnočasovým vyžitím občanů v našem městě. Cílem činnosti komise
je podílení se na tvorbě takových podmínek, které budou vyhovovat občanům města z hlediska výchovy mládeže v jednotlivých sportovních odvětvích, reprezentaci
města Soběslav družstvy dospělých a v neposlední řadě možnosti sportovního vyžití
rekreačních sportovců. Vzhledem k tomu,
že sportovní náplň a cíle si jednotlivé oddíly (bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou členy TJ Spartak Soběslav, z.s.) určují
samy, úkolem komise bude „vybalancovat“
podmínky ke sportování oddílů a veřejnosti v rozumné míře. Mám tím na mysli především jasnou definici toho, do jaké míry
by měla soběslavská sportoviště sloužit
oddílům domácím a jaký prostor případně
poskytnout zájemcům o komerční využití

sportovišť.
Kde v dané oblasti vidíte pozitiva. Na
čem můžete stavět?
V této oblasti vidím dvě výrazná pozitiva.
Tím prvním je především ochota města
Soběslav podílet se na postupném zlepšování podmínek ke sportování. Uvědomujeme si, že finance, které v poslední době do
areálu vlastněného městem a spravovaného TJ Spartak Soběslav, z.s. putují, nejsou
malé a prostřednictvím komise chceme
zabezpečit jejich skutečně účelné využití.
Druhým pozitivním jevem, který se stále
jasněji ukazuje, je vzrůstající počet dětí
v mládežnických kategoriích jednotlivých
oddílů a tím také víra, že sportoviště budou
tito mladí sportovci plnit také v dospělosti.
Kde vidíte prostor pro zlepšení?
Prostor pro zlepšení je z mého pohledu
především ve vytvoření podmínek pro volnočasové sportovní vyžití. Zde vidím jako
prioritu vybudování asfaltové in-line dráhy

v prostoru „za řekou“. Tím by se obnovilo
využití lokality, která v letech minulých ke
sportování sloužila v hojnější míře než je
tomu dnes, kdy zde TJ udržuje travnatou
plochu pro fotbal. Nová dráha by poskytla
útočiště cyklistům a bruslařům, podobně
jako např. táborský areál Komora.
Čemu se budete věnovat prioritně?
Nerad bych odpověděl, že se něčemu budeme chtít věnovat prioritně, svádělo by to
asi k myšlence, že něčemu se budeme chtít
věnovat jen okrajově a to nechceme. Řekl
bych raději, že na činnost komise budeme
nahlížet z pohledu jakéhosi kontrolního
orgánu, který by chtěl přispět k účelnému
využití městem vynakládaných financí
a zároveň přicházet s podněty, které napomohou rozvoji výchovy mládeže, která
bude později město Soběslav reprezentovat
v jednotlivých sportovních odvětvích v kategoriích juniorů a dospělých.
za komisi Mgr. Michal Pánek

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Můžete čtenářům přiblížit účel komise?
Čím se zabývá a co je jejím cílem?
Komise je poradním orgánem rady města v
oblasti odpadů a životního prostředí. Byla
zřízena na základě občanské iniciativy již
předchozí radou jako komise odpadová.
Měla řešit především neutěšenou situaci
s tříděním odpadu ve městě a související
agendu. V tomto volebním období byl její
záběr rozšířen o agendu životního prostředí. Do její působnosti tedy nově patří
i městská zeleň a oblast vod a ovzduší ve
městě. Důležité je mít ale na paměti, že
komise je pouze orgánem poradním. Může
přicházet s tématy a rozpracovávat je, ale
finální slovo mají radní.
Kde v dané oblasti vidíte pozitiva? Na
čem můžete stavět?
Pozitivem je už samotná existence komise.
Stačí se podívat na síť sběrových míst na
tříděný odpad před pár lety a nyní. Díky
komisi jsme dnes na dvojnásobku a chtěli
bychom dál pokračovat ve zlepšování systému sběru a třídění tak, aby Soběslavi neujel vlak. Složení komise je další devizou.
Máme tu jak odborné zástupce z městského
úřadu, tak ze Správy města Soběslavi, zároveň ale i odborníky z řad občanské veřejnosti. Kromě odborných témat bychom
chtěli rozvíjet spolupráci nejen uvnitř ko-

mise, ale i navenek směrem k úřadu, radě a
dalším komisím.
Kde vidíte prostor pro zlepšení?
Prostor ke zlepšení je v Soběslavi značný.
Uváděl jsem už třídění odpadu. Přestože
jsme přidali sběrová místa, jsme stále na
začátku. Cílem je zlepšit třídění odpadu
a předcházet jeho vzniku. To není jen otázka životního prostředí, ale také otázka ekonomická. Odpady jsou surovinou a vývoj
v oblasti směřuje k tomu, že jejich odstraňování bude stále dražší, navíc se blíží zákaz skládkování, a my chceme být připraveni. Je to výzva pro město, protože je třeba
vytvořit a zlepšovat podmínky, ale také pro
občany, protože jejich přístup a odpovědnost jsou klíčové. Proto je naším tématem i osvěta. V ostatní agendě bych chtěl
nastartovat systematickou obnovu a péči
o městskou zeleň. V tom je Soběslav popelkou. Zatím řešíme věci v momentě, kdy
začnou hořet. To bychom měli změnit. Momentálně je ve městě viditelné spíše kácení
stromů, nepříjemný, ale nezbytný počátek
obnovy přestárlých parků. Na něj musíme
navázat systematickou obnovou zeleně
a kvalitními projekty, které se zelení počítají. Rozhodně bych chtěl zlepšit komunikaci mezi jednotlivými komisemi a Radou
města Soběslavi a také prezentaci výstupů
z práce komise směrem k občanům. Komi-

se by měla být viditelnou tvůrčí dílnou, zadání ale musí přicházet z rady města.
Čemu se budete věnovat prioritně?
Prioritním tématem zůstávají odpady. Předcházení jejich vzniku a třídění těch vzniklých. Mapujeme využití třídicích míst,
chtěli bychom udělat i analýzu zbytkového
komunálního odpadu, který končí v běžných popelnicích, protože studie ukazují,
že v popelnicích končí stále velká část tříditelných složek. Výzvou je i nový sběrný
dvůr v návaznosti na stavbu železničního
koridoru. Také podpora systematické obnovy a rozvoj větších parkových a krajinných celků ve městě by měly být součástí
politiky města. To je ovšem agenda, která
vyžaduje spolupráci s dalšími komisemi
a jednoznačnou podporu rady města. Určitě se podíváme i do jiných měst, protože příklady dobré praxe jsou inspirativní
a mohou ušetřit spoustu problémů.
za komisi Mgr. Zdeněk Kozlíček
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KOMISE KULTURY, ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
Můžete čtenářům přiblížit účel komise?
Čím se zabývá a co je jejím cílem?
Komise chce být aktivním, iniciativním
orgánem v oblasti daných témat, poradním
a konzultačním orgánem pro radu města
i zastupitelstvo, chce předkládat nové návrhy na zlepšení v daných oblastech, zprostředkovávat vzájemnou spolupráci mezi
radou města, institucemi a spolky působícími ve městě. Tedy aktivně se podílet na
kvalitě kultury, školství a cestovního ruchu
na základě zpětné vazby od občanů a návštěvníků města.
Kde v dané oblasti vidíte pozitiva.
Na čem můžete stavět?
Soběslav má bohaté, kvalitní a různorodé kulturní vyžití, dobré zázemí (kulturní
dům, kino, knihovnu, muzea,…) a spolkovou činnost. Kladně hodnotíme zájem
města o zřizované školy a jejich budovy.
Město má řadu památek a bohatou sportovní a kulturní činnost, která vede k přílivu

nových „turistů“. Velký přínos spatřujeme
v zapojení města do kampaní v rámci Jihočeské centrály cestovního ruchu a destinace Toulava. V posledních letech také
pokročila snaha o pravidelnou medializaci
nabízených aktivit prostřednictvím komunikačních kanálů města a infocentra.
Kde vidíte prostor pro zlepšení?
Chtěli bychom iniciovat větší zapojení
spolků a občanů do připravovaných kulturních, společenských a sportovních aktivit
a zlepšení vzájemné spolupráce. Programy
by se měly rozšířit o nové žánry, zejména
v nabídce pro mládež.
V oblasti školství považujeme za vhodné
zaktualizovat záměry zřizovatele v oblasti předškolního a základního vzdělávání
v našem městě v souladu s kritérii modelu kvalitní školy, nových požadavků, které
vycházejí z potřeb zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání a reflektují současné
potřeby společnosti. Komise se chce také

KOMISE IT
Můžete čtenářům přiblížit účel komise? Čím se zabývá
a co je jejím cílem?
Komise IT se zabývá nasazením a využitím digitálních, informačních a komunikačních technologií za účelem zvýšení
kvality života ve městě a zefektivnění správy věcí veřejných.
Kde v dané oblasti vidíte pozitiva. Na čem můžete stavět?
Současné ICT technologie nabízejí obrovský potenciál i pro
využití v chodu a řízení měst. Jedním z hlavním úkolů komise
je seznamovat se s připravovanými projekty města a hledat
v nich právě možnosti využití těchto technologií.
Kde vidíte prostor pro zlepšení?
Práci komise zaměříme například na pokrytí vybraných částí
města (infocentrum, centrální plocha náměstí, budoucí dopravní terminál apod.) veřejnou wifi sítí s přístupem k internetu. S tím souvisí i přivedení vysokorychlostního internetu
do centra města. Další oblastí působnosti komise budou možnosti využití technologií tzv. Smart Cities – například inteligentní a energeticky úspornější vytápění veřejných budov
(školy, úřady, dům pro seniory), inteligentní veřejné osvětlení, monitoring zaplněnosti kontejnerů na separovaný odpad,
chytré parkování. Zabývat se budeme i pasportem majetku
města a jeho zanesením do digitálních mapových podkladů.
V neposlední řadě se komise zaměří i na možnosti vylepšení
komunikace města a městského úřadu s občany prostřednictvím webových stránek.
Čemu se budete věnovat prioritně?
V současnosti se soustředíme na již zmíněné přivedení vysokorychlostního datového spoje do centra města a pokrytí
centrální části náměstí veřejnou bezdrátovou sítí.
za komisi Mgr. Pavel Lintner

zabývat otázkou možností zajištění péče
o děti předškolního a školního věku v době
letních prázdnin.
Se zkvalitňováním služeb cestovního
ruchu bychom měli hledat nové možnosti
k navýšení ubytovacích kapacit, např. zřízení hotelu lepší kvality. Prostor pro zlepšení v dané oblasti dále vidíme např. ve
výstavbě cyklostezek a otevření teras a zahrádek na náměstí Republiky.
Čemu se budete věnovat prioritně?
Komise je vytvořena nově, proto je potřeba zpracovat analýzu stávajícího stavu ve
všech oblastech a následně si nastavit krátkodobé a dlouhodobé cíle. Budeme usilovat o otevřenou komunikaci s občany.
za komisi Mgr. Irena Molíková

KOMISE VÝSTAVBY A DOPRAVY
Můžete čtenářům přiblížit účel komise? Čím se zabývá a co
je jejím cílem?
Účelem stavební a dopravní komise je monitorovat stavební
záměry v našem městě a zabývat se dopravní problematikou.
Jejím cílem je harmonický rozvoj města v souladu s územním
plánem a investičním plánem sestaveným radou města.
Po dopravní stránce je prioritou vyřešit parkování v centru města
a přilehlých částech.
Kde v dané oblasti vidíte pozitiva. Na čem můžete stavět?
Jako pozitivum vnímám, že v nově sestavené komisi pracují
lidé, kteří mají eminentní zájem na rozvoji našeho města. Velmi kladně vidím zapojení pana Tomana z řad handicapovaných
občanů.
Kde vidíte prostor pro zlepšení?
Prostor ke zlepšení vidím ve zvýšení spolupráce s občany našeho města.
Čemu se budete věnovat prioritně?
Po stránce stavební je naší prioritou rekonstrukce pohřební síně
v prostorách soběslavského hřbitova a dokončení domu č. p. 1.
za komisi Mgr. Vladimír Drachovský

NA ZASTUPITELSTVU BYLY ZŘÍZENY
NOVÉ OSADNÍ VÝBORY
Zastupitelstvo města Soběslavi zřídilo na únorovém zasedání
osadní výbor Chlebova ve složení: Jaroslav Polišenský (předseda), Tomáš Petrů a Kamil Beran a Nedvědic ve složení: Gabriela
Procházková (předsedkyně), Rostislav-Novotný Hanzal a Aleš
Novák.
-min-
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KOMISE BYTOVÁ
Bytová komise ve své činnosti projednává hospodaření s bytovým fondem města, především se vyjadřuje k přidělování bytů,
schvalování výměn a podnájmů bytů. V současné době město
disponuje přibližně dvěma sty běžných bytů a padesáti byty
v domech s pečovatelskou službou. Po technické stránce byty
zajišťuje Správa města Soběslavi.

Komise posuzuje oprávněnost žádostí občanů o přenechání bytu
do nájmu a vede seznam žadatelů. Aktuálně těchto žádostí eviduje dvě stě. V případě uvolnění bytu původním nájemníkem
provádí komise výběrové řízení na pronájem bytu a jeho výsledek předkládá radě města ke schválení.
za komisi Mgr. Pavel Lintner

Výzva pro pořadatele akcí v Soběslavi a okolí
Letos budeme vydávat tištěný kalendář
akcí pro sezonu květen – září 2019, který
bude zdarma k dostání na mnoha místech
v Soběslavi a okolí.
Prosíme pořadatele, kteří chtějí zveřejnit
své místní kulturní, společenské či sportovní akce, o jejich zaslání na email: infocentrum@musobeslav.cz v následujícím
formátu: název akce, krátký popis akce
(kde se akce koná, začátek akce, konec, pro
koho je akce určena atd.), webové stránky

Blahopřejeme

nebo Facebook, kontakt: tel. nebo email
Termín pro zaslání akcí je do 22. března 2019.
Jestliže akci teprve plánujete a nevíte si
rady s termínem, aby se nekryl s jinou
velkou akcí v Soběslavi, můžete se obrátit
na naše infocentrum a my Vám se výběrem termínu rádi pomůžeme a zároveň poskytneme přehled už stanovených termínů
ostatních akcí.
-pim-

Přejeme naší oslavenkyni paní Blaženě
Beránkové k jejím úžasným 90. narozeninám hodně zdraví, štěstí, životního
optimismu a spokojenosti do dalších
let.
Od srdce přeje celá rodina

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 21. února se v obřadní síni města Soběslavi konalo slavnostní vítání nových občánků do života v našem městě. Místostarosta
Mgr. Pavel Lintner (na fotce uprostřed mezi tatínky) přivítal celkem 12 dětí, z toho pět chlapečků a sedm děvčátek. Krásný hudební
doprovod zajistily žákyně Základní umělecké školy Soběslav pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
•
•
•
•

Viktorie Vrtišková
Václav Štefan
Isabel Jelínková
Jasmína Löffelmannová

OD TÁBORA… NA TOULKY
ZÁPADNÍ KANADOU
V rámci cyklu „Od Tábora až na konec
světa“ Vás ve středu 6. 3. od 17 hodin
zveme do Rožmberského domu na přednášku Ing. Luďka Vacka, MBA z Dírné,
který v Kanadě prožil téměř třicet let a je i
kanadským občanem. Do Ameriky přiletěl
v roce 1969, kdy mu bylo 23 let, neměl ani
dolar a nemluvil anglicky. Vystudoval univerzity v Calgary a ve Vancouveru, pracoval v bankovnictví a finančním poradenství v Kanadě i v Evropské unii, věnoval
se však také zlatokopectví či lovu losů a
extensivně zcestoval Kanadu a USA.

Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdeňka Lukešová
Drahoslava Hoffmannová
Hana Chlaňová
Magdalena Šmatárová
Václav Hejda
Blažena Musilová
Jiří Nováček
Marie Jungová
František Pavlík
Božena Procházková
Marie Trucová
Marcela Hynková
Vlasta Hajná
Josef Kolář

NEJPILNĚJŠÍ ČESKÝ ČLOVĚK
– VZPOMÍNKA NA HISTORIKA
PROF. AUGUSTA SEDLÁČKA
Zajímá Vás, kdo byl nejpilnějším českým
člověkem? Slavný historik českých hradů
a zámků August Sedláček (1843–1926)!
Byl mladovožickým rodákem, v Písku
maturoval na gymnáziu a jeho profesní
dráha probíhala v různých městech, především v Táboře, kde učil na gymnáziu. Na
penzi se ovšem přestěhoval do Písku, zde
uspořádal městský archiv, sepsal dějiny

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

města i kraje, byl městským kronikářem,
archivářem i ředitelem muzea. Jeho hlavní historická práce, Hrady zámky a tvrze
Království českého, má 15 objemných
svazků a bývá považována za nejmohutnější dílo české literatury vytvořené prací jediného člověka. Nahlédnutí do jeho
pozoruhodného způsobu života i do jeho
každodennosti nám ve středu 27. 3. od
17 hodin v Rožmberském domě v rámci
historicko-vlastivědného přednáškového
cyklu „Staré i nové zvěsti“ zprostředkuje
PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského
muzea v Písku.
KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
Kurz paličkování pro začátečníky i pokročilé probíhá pod vedením Lenky
Jelínkové každé úterý od 17:30 hodin
v Rožmberském domě. Připojit se můžete
kdykoli!
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, Petr Šťovíček a kol.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zveme Vás na tradiční Jarní tvoření paní
Huslarové netradiční technikou enkaustika, které se bude konat 2. března od
9 do 12 hodin. Enkaustika je dekorování
papíru starověkou voskovou technikou.
Tvoření zahrnuje nejen výrobu papíru, ale
i jeho zpracování na velikonoční dekorace, pohlednice a obrázky.

***
Milí pohádkoví přátelé, těšíme se na setkání s vámi všemi v pátek 29. března
2019 při již devatenácté Noci s Andersenem! Pro přihlášky si můžete chodit
od 20. února na dětské oddělení ke slečně
Šťastné. Limit dětí je omezen na 20 účastníků. Věková hranice je 10 let. Těšíme se
na Vás.
***
Zveme Vás na výstavu obrázků a výrobků MŠ Nerudova Soběslav s názvem Rok
s vílou sedmikráskou aneb Sedm krás podle nás. Vernisáž výstavy se bude konat ve
čtvrtek 7. března od 16:30 hodin. Výstava bude k vidění do 4. dubna 2019.

JArní
POdvečer
POezie
Recitace básní
R
ecitace básní
z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové a
a Matěje
Věncekaz zTábora
Tábora
Matěje Věnceka

spojené s příjemným
již JArnímjiž
POpovídáním
spojené
s příjemným
JArním
za doprovodu hudební sekce Soběslavské chasy mladé
POpovídáním za▪▪▪
doprovodu hudební
sekce
úterý 19Soběslavské
. března 2019 chasy
od 17,30mladé
hodin

Městská knihovna Soběslav

úterý 19. března 2019 od 17,30 hodin
Městská knihovna Soběslav
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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 KD Soběslav
březen 2019

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

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

5. 3. a 19.3. 10.00 Univerzita třetího věku, malý sál
14. 3. 17.00 Astrál
21. 3. 9.00
RC Sobík – Burza dětského oblečení, foyer
21. 3. 19.00 Caveman, divadlo, velký sál, vstupné 360 Kč, 320 Kč
22. 3. 19.00 Ples Diakonie Rolnička, velký sál
24. 3. 15.00 Agentura Kato a RC Sobík, Z pohádky do pohádky –
Karneval, velký a malý sál, vstupné dospělí 60 Kč, dítě 50 Kč
(dítě do 3 let 30 Kč)
Čtvrtek 28. 3. 19.00 Pantheon production, Nalevo od výtahu, divadlo, velký sál,
vstupné mimo předplatné 350 Kč
Pátek 29. 3. 21.00 Parkáni, zábava, velký sál
Neděle 31. 3. 19.00 Divadelní ansámbl Na šikmé ploše, Vražda v salonním
coupé, divadlo, velký sál, vstupné 150 Kč

Úterý
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Neděle

Pátek a sobota 5.- 6. 4.
Úterý 16. 4.
Čtvrtek 25. 4.

Připravujeme na duben:
Kreativ - dva dny kreativního tvoření!
Divadelní spolek Háta, Hvězdné manýry, divadlo, velký
sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč
Nezmaři – koncert, velký sál, vstupné 220 Kč předprodej,
250 Kč na místě

Pozvánka do divadla
• Čtvrtek 28. března v 19.00 hod.
Pantheon production
NALEVO OD VÝTAHU
Gérard Lauzier
„Ti dva se prostě zbožňují… „
Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý milenec a Yan má zase spoustu problémů.
Hlavní postavou francouzské situační komedie Nalevo od výtahu je Yan, výtvarník
- tichý, klidný, plachý a spořádaný muž,
kterého má konečně, po celých měsících
tajného zbožňování, navštívit v bytě vdaná
Florence. Decentní setkání se však v důsledku náhod a nedorozumění, vznikajících
kvůli chorobně žárlivému sousedovi a jeho
mladičké manželce, mění ve sled zdánlivě
absurdních situací.
Hra byla předlohou veleúspěšné francouzské

situační komedie Nalevo od výtahu s Pierrem Richardem v roli plachého výtvarníka
Yana (režie: Edouard Molinaro, 1988).
Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková, Jiří
Plouhat, Kristýna Kociánová, Jana Tabrea,
Vilém Udatný, Zdeněk Rohlíček
Vstupné mimo předplatné 350 Kč.
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pořádá
ve spolupráci se ZUŠ Soběslav

nepravidelná hudební setkání

Po škole !
tentokrát s námi po škole zůstane
jihočeská kapela

Spolektiv

pátek 8. března v 19 hod.
sál Základní umělecké školy Soběslav
www.flowtrack06.webnode.cz/po-skole/

MŠ NERUDOVA
Únorové zážitky v MŠ Nerudova
První polovina února byla v naší školce Nerudova opět plná
zážitků a nových zkušeností. S nejstaršími předškoláky jsme
navštívili kulturní dům a zhlédli velmi vydařené muzikálové
představení „Princezna ze mlejna“. Již tradičně nás navštívilo
naše nejoblíbenější Divadlo Zvoneček s pohádkou „O dvanácti
měsíčkách“. A asi největším zážitkem byla návštěva soběslavských základních škol, ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše. Přivítali nás milé paní učitelky a skvělí prvňáčci. Ukázali nám, jak
se ve škole nejen učí číst, psát,…ale že si taky užijí spoustu zábavného poznávání světa kolem sebe i mimo školní lavici. Naši
předškoláci měli možnost usednout do lavic a vyzkoušet si, jaké
to bude být školákem. Děkujeme oběma ZŠ za možnost každoročně jejich školu navštívit. Závěrem tohoto příspěvku bychom
Vás rádi pozvali na výstavu do Městské knihovny Soběslav,
tentokrát s názvem „Rok s vílou Sedmikráskou – Sedm krás
kolem nás“. Vernisáž se uskuteční 7. 3. 2019 od 16:30 hod a
výstavu si budete moci prohlédnout v průběhu celého měsíce
března. 					
Kolektiv MŠ

ROK S VÍLOU SEDMIKRÁSKOU
SEDM KRÁS KOLEM NÁS
Mateřská škola Soběslav, Nerudova
Vás srdečně zve na výstavu dětských prací a fotografií
v Městské knihovně v Soběslavi.
Vernisáž výstavy s hudebně pohybovým
vystoupením dětí se koná
7. 3. 2019 od 16:30 hodin.
Výstava probíhá po celý měsíc březen.
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MŠ DUHA
Sněhu jsme si letošní zimu moc neužili, ale my si zimní radovánky
umíme užít i ve třídě. Děti bruslily po koberci, koulovaly se papírovými koulemi, nebo vyzkoušely opravdové lyžařské a snowboardové
vybavení. Počasí venku nás i bez sněhu láká do přírody, ať už na zahradu školy nebo do „terénu“ neboli za školní branku. Vyrazili jsme už i
na farmu pana Kubeše, kde se narodila první jehňátka. Krmíme ptáčky
na zahradě, pečivo jsme donesli i kachnám na drnovický potok. Navštěvujeme městskou knihovnu… zkrátka i bez sněhu si zimní období
užíváme.
Předškoláci z fialové a zelené třídy se pečlivě připravují na zápis do
základní školy. Co všechno je ve škole čeká a na co se můžou těšit,
se mohli zeptat žáků třetích tříd ZŠ Komenského, které jsme si k nám
pozvali v rámci projektu Celé Česko čte dětem. Společně strávené dopoledne jsme si všichni moc užili.
kolektiv MŠ DUHA

Poděkování MŠ DUHA
Přeji krásné dny všem čtenářům Soběslavské hlásky – alespoň takové,
jaké jsem prožila já, když jsem byla pozvána do mateřské školy DUHA.
Kdykoliv vstoupím do této školy, přijímám tolik energie mládí! A ani tentokrát to nebylo jinak. Naši šikovní zpěváci i tanečníci byli úžasní – při
jejich vystoupení jsem měla velikou radost.
Poslední tanec byl vyvrcholením celého vystoupení s názvem „Lázeňský švihák“. Malí gentlemani chovali se ke svým tanečnicím moc krásně
a každá tanečnice dostala nakonec políbení na tvář. Bylo to krásné gentle-

manské gesto – ať dětem ta radost ze všeho zůstane napořád. Ať mají „TO
NEJKRÁSNĚJŠÍ SNĚNÍ“.
Ale teď to hlavní – poděkování patří paní ředitelce a učitelkám, které se
nám starají o naše děti a jejich šťastné dny ve školce. Jsou tady šťastné.
Nesmím však zapomenout ani na kuchařky, které obdržely certifikát, který opravňuje držitele MŠ DUHA k užívání titulu „Zdravá školní jídelna“.
Certifikát byl vydán Státním zdravotním ústavem v Praze.

TO NEJKRÁSNĚJŠÍ SNĚNÍ
Marie Klimešová
Až malým dětem
zaplete se vánek do vlasů
co radosti a smíchu
budou mít.
Když malým dětem spadne lístek
do dlaně
poskočí si, tajně schovají ten poklad
a pak s ním přijdou domů,
vždyť on jim tolik voní …
Když zeptáš se jich
cože si to kreslí?
To list barevný co našly v háji
provoněný sluncem.
Ten ať jim pořád dětstvím voní …
Jakoby kytice z nich byla
s tajemstvím.
Kéž by ta chvilka nekončila
a dětem všechnu tu radost nenosila
i nám dospělým
Přejme tu krásu dětem
ať s nimi pořád zůstává
- až vyrostou, ať vzpomínají
na lístky z dlaně
když tajně kreslily
Je svým maminkám …

ZŠ A SŠŘ SOBĚSLAV
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020
se uskuteční v úterý 2. 4. 2019 v budově
základní školy na Školním náměstí 56.

Úspěch ve výtvarné soutěži
společnosti AGRO - partner
Na podzim jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří společnosti AGRO – partner
Soběslav. Hned od vstupu se nám věnoval vstřícný personál a s vyčerpávajícím
výkladem o zemědělských strojích a automatickém systému dojení nás provedl
celým areálem. Po prohlédnutí veškeré
techniky jsme byli pozváni i k ochutnávce zabijačkových hodů. Protože se dětem
výlet moc líbil, nakreslily obrázky do výtvarné soutěže, za které dostaly od organizátorů nádherné ceny. Rádi bychom touto
cestou společnosti AGRO – partner ještě
jednou poděkovali a již teď se těšíme na
příští ročník.
Mgr. Jana Drsová

Marie Klimešová
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ZŠ E. BENEŠE

ZŠ KOMENSKÉHO

ZŠ E. Beneše zve na

Základní škola Soběslav Komenského zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
5. března 2019 od 15.00 do 18.00 hodin

Den otevřených dveří a zábavné odpoledne
19. března 2019 od 15.00 do 17.30 hodin.

Při návštěvě si můžete prohlédnout všechny prostory naší školy. Pro děti budou připraveny drobné zábavné aktivity, při kterých si vyzkouší různé činnosti a posadí se poprvé do školních
lavic. Ukážeme jim, jak se mohou vesele, hravě a s využitím
moderní techniky leccos naučit a zároveň se pobavit.
Rodiče se mohou zeptat přítomných paní učitelek, vychovatelek a vedení školy na vše, co je zajímá.

EKO – boj

Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve
Veselí nad Lužnicí vyhlásila

soutěž Eko – boj zaměřenou
na ekologii pro žáky 8. a 9.
ročníků. Žáci postupně plnili
online testy a práce zadávané
ve čtyřech kolech. Okruh
otázek se týkal ekosystémů
Země – mokřad, lesa, louky
a měst. Žákyně naší školy
z 8. B Hana Kalabová byla
vybrána asi z 500 žáků republiky do užšího kola, aby
v úterý 29. ledna 2019 obhájila své znalosti. Povedlo se
jí to na výbornou, protože
skončila celkově na 2. místě.
Gratulujeme a přejeme další
úspěchy nejen ve škole, ale
i mimo ni.
Mgr. Lenka Kubešová

Přijďte si prohlédnout naši školu a podívat se, v jakém prostředí
se budou vzdělávat vaše děti. V jednotlivých třídách bude pro
děti připraveno mnoho aktivit, do kterých se mohou zapojit.
Vyzkouší si, jaké je to učit se číst, psát, počítat, poznávat, ale
i tvořit, například v hodinách praktických činností. Zároveň
se můžete těšit i na prohlídku naší školní zahrady, která byla
v loňském roce revitalizována. Na zahradě byly vybudovány
vyvýšené záhony, jezírko, na které navazuje mokřadní porost,
bylinková spirála a dvoukomorový kompost. V centru byla
vysázena ovocná palmeta tvořená osmi stromy, která odděluje
hospodářskou část zahrady od odpočinkové a výukové.
Nedílnou součástí zahrady je i zahradní pergola se stoly
a lavicemi.
Program dne otevřených dveří najdete na www.zssobeslav.cz

Soutěž „Den zavřených oken“
V sobotu 26. 1. 2019 se dva
naši žáci, David Kodada
(9. A) a Tomáš Kotoun (7. B)
,zúčastnili soutěže „Den zavřených oken“ na Střední
škole spojů a informatiky v
Táboře. Jednalo se o pásmo
deseti technických soutěží.
Žáci museli prokázat nejen
své technické nadání, ale také

zručnost, orientační smysl
a strategické myšlení.
David se ztrátou pouhých
2 bodů obsadil 2. místo, Tomáš vybojoval místo 5. Chtěla bych tímto oběma chlapcům
poblahopřát a také poděkovat
za vzornou reprezentaci školy.
Eva Havlová

Florbalový turnaj v Chotovinách
Ve středu 16. ledna jsem vyrazila s dvanácti chlapci ze
čtvrtých a pátých ročníků
do boje. Čekalo nás několik soupeřů v okresním kole
florbalového turnaje, který se
odehrával v Chotovinské základní škole.
Kluci sehráli celkem pět zápasů a ze všech odcházeli
jako vítězové. Po získání
poháru za první místo je čekal ale ještě jeden souboj,

a to s vítězi z předešlého dne
o postup do krajského kola.
I když kluci bojovali ze
všech sil, únava z odehraných
zápasů a 2 x 15 minut hry
s velmi silným soupeřem byly
příčinou prohry. Zklamání
však netrvalo dlouho, protože
i tak jsme se stále mohli radovat z vítězství a z turnaje jsme
odjížděli se zlatým pohárem
a s úsměvy na tvářích.
Mgr. Martina Koubová

9.A dovezla hračky malým pacientům
Dne 22. 1. 2019 jsme dopravili na místo určení hračky a knížky,
které jsme pořídili z peněz, které 9.A vydělala na školním
jarmarku. Navštívili jsme oddělení dětské hematoonkologie v
českobudějovické nemocnici. Ujal se nás pan doktor Timr se
sestřičkou Růženkou Šestákovou. Ukázali nám celé oddělení, kde se léčí malí pacienti. Pan doktor nám vysvětlil jak se
odebírá kostní dřeň, sestřička nám ukázala vybavení oddělení, které hostí i pacienty v dlouhodobé léčbě třeba leukémií.
Aby se jim lépe snášela léčba, k tomu by měly přispět i hračky které jsme dovezli. Děkujeme za skvělé přijetí a báječnou
péči o pacienty. A přejeme, aby jich bylo co nejméně... Bylo to
skvěle strávené odpoledne! 			
9.A
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Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Soběslav
pro školní rok 2019/2020, povinná školní docházka
Vážení rodiče,
jelikož se rychle blíží doba zápisů dětí do 1. tříd
základních škol, připravili jsme pro Vás přehled
důležitých informací z této oblasti.
Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též
jen „školský zákon“).
Plnění povinnosti školní docházky
Podle školského zákona je školní docházka
povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák
dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36 odst.
1 školského zákona).
Na koho se vztahuje povinná školní docházka,
tedy i zápisy do 1. tříd základních škol?
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na území
České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále
se povinná školní docházka vztahuje na jiné
cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území
České republiky trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského
zákona).
Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění
povinné školní docházky již v tomto školním
roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna
do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce
(§ 36 odst. 3 školského zákona).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku,
v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst. 4 školského zákona).
Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit
k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020 dítě, které dosáhne k datu
31. 8. 2019 šestého roku věku. Výjimečně je
možno přihlásit i mladší dítě. Zápis se týká
také dětí, kterým byl povolen odklad.
Termíny a místa zápisů?
Jak je to s odkladem povinné školní docházky?
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástup-

Zápisy do základních škol zřizovaných
městem Soběslavi budou probíhat v těchto termínech a časech:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas

www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Zápis: 1. a 2. dubna 2019 v době od 14.00
h do 17.00 h
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha

www.zs-ebeso.cz, tel: 381 524 015
Zápis: 1. a 2. dubna 2019 v době od 13.00
h do 16.30 h
ce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce, odloží ředitel školy začátek povinné
školní docházky o jeden školní rok, pokud je
žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy
rozhodne o odkladu povinné školní docházky,
informuje zákonného zástupce o povinnosti
předškolního vzdělávání dítěte o možných způsobech jejího plnění (§ 37 odst. 1 a odst. 4 školského zákona).
Co je potřebné k zápisu přinést?
Pro zápis k povinné školní docházce je potřeba
rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K udělení odkladu povinné školní docházky je
nutné doložit žádost o odklad souhlasným doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
Jak jsou vymezeny školské obvody spádových
základních škol v Soběslavi?
V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v
základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí
se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák
místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka
jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském
zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné
výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného
počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou
školu (např. jiná škola zřízená obcí, škola soukromá, církevní), oznámí ředitel této školy tuto
skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž

má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Město Soběslav stanoví spádovost svých zřizovaných základních škol Obecně závaznou
vyhláškou města Soběslavi (OZV) č. 4/2005,
s doplňující OZV č. 1/2014 takto:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
- ulice: Bechyňská, Blatská, Česká, Dolní Příkopy, Družstevní, Dr. Studničky, Horní Příkopy,
Jirsíkova, Jungmannova, K Čerazi, Komenského, Kostelní, Krátká, Lesní, Lustigova, Luční,
Lužnická, Mlýnská, Mokerské Strouhy, Mrázkova, Na Cihelně, Na Jezárkách, Na Petřinách,
Na Petříně, Na Pilátě, Na Propadlišti, Na Svákově, Na Svépomoci, Nad Hvížďalkou, Okružní, Palackého, Polní, sídliště Míru, sídliště Svákov, Slovenská, Svákovská, Školní náměstí,
U Hřbitova, U Jatek, U Svákova, U Vodičků,
V Lukách, Wilsonova
- část města Soběslav: Nedvědice
- obce: Vesce, Hlavatce
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
- ulice: Bezděkova, Bočná, Dolní nábřeží,
Havlíčkovo nábřeží, Husova, Chvalovského
nábřeží, Jeronýmova, Jiráskova, K Libouši,
K Sedlečku, Kadlecova, Květnová, Na Dráchovském kopci, náměstí Republiky, Na Brousku, Na Douskách, Na Ohradě, Na Pískách, Na
Pršíně, Na Skále, Na Solinách, Na Švadlačkách,
Na Veselce, Na Veselském Kopci, Na Vyhlídce,
nábřeží Otakara Ostrčila, Nerudova, Nová, Obchodní, Petra Bezruče, Petra Voka, Pod Zadražilkou, Protifašistických bojovníků, Rašínova,
Riegrova, třída Dr. Edvarda Beneše, Tyršova,
U Benzínové pumpy, U Čejnova, U Letiště, U
Nového rybníka, U Nádraží, U Vápenky, V Tobolkách, Vrchlického, Za Jitonou, Za Letištěm,
Zahradní, Zátkova, Žižkova, 28. října
- část města Soběslav: Chlebov
- obce: Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice,
Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vlastiboř, Zvěrotice
Čím se řídí přijímací řízení?
Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se řídí v obecné rovině zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád. V případě odvolání
proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo
nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje
příslušný krajský úřad, tedy Krajský úřad Jihočeského kraje.
Co by měl budoucí žák ovládat při vstupu do
školy?
Rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého
dítěte a chtěli by se seznámit s přehledem základních předpokládaných dovedností dítěte
před jeho vstupem do základní školy, je určen
doporučující materiál MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Dokument je k dis-
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pozici také na webových stránkách škol.

důležité informace.

A jak se základní školy v Soběslavi na letošní
zápisy připravují?

Dny otevřených dveří budou probíhat v ZŠ
Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 dne 19. března
od 15 hodin a v ZŠ Soběslav, Komenského 20
dne 5. března též od 15 hodin.

Mezi nejvýznamnější akce, které základní školy
připravují pro své budoucí prvňáčky, patří Dny
otevřených dveří. Zde mají děti spolu s rodiči
možnost prohlédnout si svou budoucí školu
a seznámit se s prostředím a rodiče vyslechnout

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
MŠ DUHA:
15. 5. 2019 8 h - 11 h, 14.30 h - 17 h
16. 5. 2019 8 h - 11 h, 14.30 h - 17 h
MŠ Nerudova:
15. 5. 2019 8 h - 11 h, 14 h - 16 h
16. 5. 2019 8 h - 11 h, 14 h - 16 h

DDM
Upozornění:
V době jarních prázdnin
(11. – 15. března) se nebudou konat zájmové kroužky
v DDM.
V pondělí 11. března (jarní
prázdniny) pořádáme zájezd do Prahy – Muzea smyslů.
Muzeum smyslů je interaktivní muzeum, kde
se můžete stát součástí iluze. Najdete tu více
než 50 exponátů k prozkoumání, od kreslených optických iluzí, přes místnost s optickými klamy.
Sraz účastníků na nádraží ČD v 9.30 hodin,
předpokládaný návrat vlakem v 18.18 hodin
do Soběslavi.
Cena zájezdu: 300 Kč (cestovné, vstupné),
pro členy zájmových kroužků 280 Kč.
Na zájezd je nutné se přihlásit předem
v DDM. Více informací na tel. 381 522 013.
Informace k letním táborům:
O letních prázdninách budeme pořádat
tři turnusy příměstských táborů, a to od
1. do 5. 7. 2019,

Vážení rodiče, přejeme Vám i dětem úspěšný
zápis!

kontaktovat ředitele škol, kteří Vám rádi vše
objasní, či nabídnou konzultaci s odpovědným
pedagogickým pracovníkem školy. Bližší informace k zápisům máte k dispozici též prostřednictvím webových stránek základních škol.
Ing. Marie Lustová, Městský úřad Soběslav

S vašimi případnými dotazy určitě neváhejte

RC SOBÍK
Milé děti a rodiče, v březnu si pro vás všechny Sobík připravil mimo pravidelný program spoustu zajímavých jednorázových akcí. Máte se opravdu na co těšit. V úterý 5. března od
19 do 21 hodin bude věnovaný samotným maminkám, kdy
budeme aktivně relaxovat a kreativně se realizovat při tvorbě bavlněné nákupní tašky, která bude svítit ve tmě, a tak to bude taška nejen nákupní, ale i reflexní. Cena
večerního tvoření pro maminky je 80,- pro členy/100,- pro nečleny.
Ve čtvrtek 21. března proběhne od 9 do 12 hodin v KDMS jarní burza dětského
oblečení a vybavení, kdy máte opět možnost levně nakoupit či si prodat oblečení ve
velikostech od narození po 170, dále sportovní vybavení, potřeby pro novorozence
a těhotenské oblečení. Pro zájemce o prodejní místo (50,-/místo) je nutná rezervace
na tel. č. 725 884 824.
Jako doprovodný program karnevalu v KDMS si Sobík připravil pro nejmenší program „Na paloučku“, který se bude konat v neděli 24. března od 15 do 17 hodin
v malém sálu. Přijďte k nám s těmi nejmenšími na palouček, užít si odpoledne
s tvořením a písničkou, čeká vás plno broučků, motýlků a berušek, malovaných
kytičkou.
Všechny aktuality najdete na našich facebookových a webových stránkách. Přejeme
všem rodinám krásné jarní dny a budeme se na všech akcích na vás moc těšit.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

I MY
Vraždit se bude!

Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s. ze Soběslavi vás zve
na dobročinné představení autorů Smoljak-Svěrák

Tak se Soběslav přeci jen dočká. Nejen
milovníci geniálního humoru Járy
Cimrmana se v půlce února těšili na hru
Vražda v salonním coupé.
Bohužel plány jim zákeřně zkřížila
nemoc jednoho z členů divadelního
ansámblu Na Šikmé ploše. Panika ale
není na místě. Vraždit se bude, alespoň
tedy na jevišti...

od 8. do 12. 7. a od 15. do 19. 7. 2019. V současné době jsou volná místa pouze na Příměstský tábor I. od 1. 7.

Představení se v kulturním domě
odehraje v náhradním termínu 31. 3.
od 19:00. Přijďte strávit nedělní
večer smíchem a zároveň pomoci
handicapovaným dětem z I MY,
kterým bude věnována část výtěžku.

Zájemci, kteří jsou již předběžně přihlášeni,
si mohou vyzvednout závazné přihlášky od
25. března v DDM.
Jaroslava Kohoutová

Všechny vstupenky zakoupené na
původní datum zůstávají v platnosti.
Navíc kdo zaváhal minulý měsíc, má
teď šanci vše napravit.

Jára Cimrman

Sehraje pro vás oblíbený divadelní spolek Na sikmé plose z Tábora.

31.3.2019 od 19 °° Kulturní dům města Soběslavi
Vstupenky již v prodeji v KD města Soběslav a na jejich webových stránkách, nebo na tel. 775 162 898. Cena 150 Kč
Pomáháme rodinám
dětí s postižením
v Jihočeském kraji

Partner představení:

Odešlete SMS ve tvaru: DMS(mezera)IMY na telefonní číslo 87 777 na projekt Začít včas! podporu rodin malých dětí s postižením formou služby rané péče. Cena sms je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Lístky jsou i nadále k dostání za 150
Kč na pokladně kulturního domu
nebo stránkách www.kdms.cz.
Přijďte, těšíme se na vás.
Pavel Fukar, PR specialista I MY, o. p.
s. www.imy-sdruzeni.cz
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ROLNIČKA
Integrovaná BOCCIA v Rolničce
V pondělí 11. února 2019 se naši hráči zúčastnili třetího turnaje 1. jihočeské
ligy v integrované BOCCII v Českých
Budějovicích. Tým mladších klientů pod
názvem ROLNIČKA SOBĚSLAV, dospěláci, kteří si říkají STŘELCI i klienti z Tábora TYGŘÍ DRÁPY pilně na tento turnaj
trénovali. Tým ROLNIČKA SOBĚSLAV
v tuhých bojích se soupeři získal zlatou
medaili za 1. místo, tým TYGŘÍ DRÁPY skončil hned za nimi tedy na 2. místě a STŘELCŮM se tentokrát nedařilo
a skončili na 9. místě. Týmy si připsaly
cenné body a skóre do výsledné tabulky. Po
podzimních 2 turnajích, kde naše všechny
3 týmy úspěšně bodovaly, již dnes netrpělivě očekáváme naše další zápasy1.
ligy v integrované BOCCII v Českých
Budějovicích.
Děkujeme všem našim hráčům za vzornou
reprezentaci Rolničky. Jsme všichni moc
rádi, že tréninky, které v Rolničce klienti
mají, se vyplácí a odráží se v hezké umístění na turnajích.

16. května 2019 Rolnička bude pořádat
již 3. ročník velkého turnaje v integrované
BOCCII v Soběslavi „O putovní pohár starosty města Soběslav“, na jehož organizaci
již nyní pracujeme. Podrobnosti k turnaji
včas uveřejníme v některém z následujících vydání Soběslavské hlásky.

A co nás v integrované BOCCII čeká?
25. března 2019 čeká naše týmy závěrečný
turnaj 1. ligy v Českých Budějovicích.
V neděli 7. dubna 2019 se v tělocvičně
střediska Diakonie Rolnička Soběslav
bude konat 2. ročník Jarního turnaje, kde
se utkají čtyři pozvaná družstva.
13. května 2019 se v Českých Budějovicích zúčastníme slavnostního vyhlášení
výsledků 1. jihočeské ligy.

Tým Rolnička Soběslav zvítězil ve 3. turnaji 1. Jihočeské ligy v integoravané Boccie
(fotoarchiv Rolničky)

Neděle 31. 03. 14.00 – 17.00 h
DESKOHRANÍ v kinokavárně
Nabídka z více jak 40 her
Vstup zdarma

Děkujeme ﬁrmám BANES s.r.o.
a COMETT a. s, že se rozhodly ﬁnančně podpořit sportovce s hendikepem
a staly se sponzorem hráčů integrované
BOCCII Rolničky pro letošní sezonu.
Za Diakonii Rolnička napsal Pavel Mádr,
tréner integoravané Boccii

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

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

3. 3. 2019

od 7 do 11 hod
areál chovatelů

K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.
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U DRÁCHOVA SE BUDE TĚŽIT ŠTĚRKOPÍSEK
V těsné blízkosti nedalekého Dráchova vznikne nová
pískovna za účelem těžby
štěrkopísku, která nahradí
téměř vytěžené ložisko u Plané nad Lužnicí. Fungovat by
mohla již příští rok. Místní
občané z ní ale mají obavy.
Záměr předložila společnost
Českomoravský štěrk a.s., člen
nadnárodní skupiny HeidelbergCement. Celková rozloha navrženého dobývacího prostoru
(viz foto) je 76,5 ha a plánovaná roční těžba 250 tisíc tun
štěrkopísku. Jedná se o prostor
vymezený z východu silnicí
Soběslav-Veselí nad Lužnicí,
ze severu silnicí k Dráchovu
a ze západu a jihu řekou Lužnicí a plynovodem. Předpokládaná doba do vytěžení
je cca 15 let. Původní záměr
počítal s úpravnou štěrku při
severním okraji dobývacího
prostoru v sousedství se zástavbou u Sloupu a příjezdovou silnicí k Dráchovu. Na
silnici k Dráchovu má být připojena komunikace z pískovny, po které by v době provozu
mělo projet 96 kamionů s nosností 25 tun.
Se záměrem ale nesouhlasili
místní občané, kteří se obávají hluku a prachu z provozu
úpravny a přepravy vytěženého písku. „Bohužel celý záměr
je navržen poměrně nepříznivě pro občany obce Dráchov
a obyvatele lokality u Sloupu
obce Řípec,“ sdělil redakci občan Řípce Petr Mikeš. Připomínky předložila během řízení
EIA také zastupitelstva obcí
Řípce a Dráchova. Mezi nimi
byly požadavky na přesun
zázemí pískovny a změny výjezdu z areálu na hlavní silnici
a zbudování chodníku okolo
silnice k Dráchovu.
Protože se jednání nevyvíjelo pro obyvatele Dráchova
a Řípce v lokalitě U Sloupu žádaným směrem, sepsali
petici za úpravu současného
záměru pískovny Dráchov.
V ní požadovali přemístění
úpravny štěrkopísku k jižnímu
okraji stávajícího lesa, kde by
došlo k omezení negativních
dopadů těžby na obec Dráchov
pouze na dobu těžby v severní části ložiska. Dalšími po-

žadavky byly řízení přímého
výjezdu z prostoru pískovny
na silnici I/3 (budoucí II/603)
v oblasti křižovatky I/3 s I/23
nebo jižněji, dále zachování
co největšího pásu lesa podél
silnice k Dráchovu, který zajistí ochranu blízkých obydlí
a restaurace s venkovním posezením proti prachu z prostor
pískovny a konečně zachování stromořadí okolo cesty
k Dráchovu jako významného
krajinotvorného prvku.
Jak to vypadá s projektem
záměru nyní a zda je jeho finální podoba stále v jednání,
jsem se zeptala zástupců firmy Českomoravský štěrk a.s.
„Pro další řízení bude použit
projekt záměru tak, jak byl
finálně projednán v rámci řízení EIA. Tento projekt oproti
původně zamýšlenému dostál
značných změn a byly do něj
v maximální možné míře zapracovány připomínky vzešlé
v rámci řízení EIA, a to jak
od orgánů místní samosprávy
a dotčených orgánů, tak i od
neziskových organizací,“ sdělila redakci tisková mluvčí
HeidelbergCement
Nikola
Davidová a blíže se vyjádřila také ke změnám v projektu záměru a k požadavkům
v petici: „Úpravna byla oproti
původnímu umístění přemístěna co nejvíce jižním směrem,
ovšem tak, aby nezasahovala

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
leden 2019

do bloků zásob výhradního
ložiska. Mezi technologickou
linkou a nejbližším objektem
bude ponechán vzrostlý les,
přičemž vzdálenost technologické linky bude od nejbližšího
objektu minimálně 150 m. Ke
kácení dojde pouze v nutném
rozsahu, a to na straně plánovaného sjezdu v rozsahu maximálně devíti stromů.“

NP – neznámý pachatel

Změna se týká také zastupitelstvem Dráchova vyžádaného chodníku na silnici
č. 159. „Ano, na základě dohody s obcí Dráchov bude na
pozemcích naší organizace
vybudována stezka pro pěší
a cyklisty podél silnice II/159,“
upřesnila N. Davidová.

NP v době od 13. 1. do 14. 1. poškodil vstupní dveře objektu disco
Paluba, čímž poškozenému způsobil škodu ve výši 1000 Kč.

S komplikacemi se setkala
snaha o vedení výjezdu z prostor pískovny na silnici I/3:
„O možnosti napojení lokality přímo na silnici I/30 naše
společnost usilovala již od samotné přípravy projektu (tj. do
roku 2015). Příslušné orgány
státní správy však tuto možnost
opakovaně zamítly z důvodu jiných státem chráněným zájmů,
a to především z hlediska zájmu bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu,“ objasnila
důvody redakci N. Davidová.
Dle aktuálních informací by
měla být v pískovně zahájena
těžba v průběhu roku 2020.
-min-

OPL- omamné a psychotropní látky
OA – osobní automobil
Dne 10. 1. v prodejně OD Lidl odcizila žena zboží v celkové hodnotě 349 Kč, které si ukryla v kapse
bundy a následně se zbožím prošla
pokladním prostorem, aniž by za
zboží zaplatila.

Dne 27. 1. byl muž kontrolován
hlídkou PČR v Soběslavi, kdy při
bezpečnostní prohlídce zjištěno, že
má u sebe OPL, čímž se dopustil
přestupku na úseku zákona o návykových látkách.
Dne 27. 1. v Soběslavi nastříkal
muž sprejem nápis na kamennou
zeď, čímž se dopustil přečinu poškození cizí věci a svým jednáním
způsobil dosud nestanovenou výši
škody.
NP dne 29. 1. v Soběslavi položil
úlomek betonu na přední kapotu
OA, přičemž při pohybu vozidla
došlo k poškrábání kapoty, čímž
poškozenému způsobil odhadnutou
škodu ve výši 4.700 Kč.
prap. Romana Šuléřová,
OO PČR Soběslav

SNN osob
v ČR z.s.
Poradenské
centrum Tábor p. s.

POZOR ZMĚNA

Mění se termín terénních
sociálních služeb pro osoby
se sluchovým postižením
v DPS Mrázkova 748/III.
Původní termín úterý 19. 3.
je ze zdravotních důvodů
zrušen Náhradní termín je
čtvrtek 21. 3. v 9.00 hod.
www.snntabor.estranky.cz
tel. 381 231 122
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BILÝ KRUH BEZPEČÍ
„Kriminalitu zastavit nedokážeme. Pomáhat jejím obětem však umíme již 28 let“.

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR bez rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného činu.
Pomoc obětem a svědkům trestných činů v Jihočeském kraji zajišťuje pobočka v Českých Budějovicích. Bezplatně poskytuje odborné psychosociální poradenství a právní informace, diskrétní a nestranné služby a v neposlední řadě také nadstandardní služby obětem a
pozůstalým po obětech závažných násilných trestných činů (krátkodobá psychoterapie, doprovod k soudu, aj.)
Adresa:

Případová manažerka

Bílý kruh bezpečí
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice

- pomoc zvlášť zranitelným obětem a pozůstalým

Tel: 734 479 644,
Email: bkb.cbudejovice@bkb.cz,
NONSTOP LINKA: 116 006

Po		

8:00 – 15:30

Út		

8:00 – 17:00

St, Čt		

8:00 – 15:30

Pá		

8:00 – 15:00

Bezplatná poradna je otevřena:
Úterý 17 – 19 hodin (bez objednání, vždy přítomen právník a psycholog)
Čtvrtek 17 – 19 hodin (pouze pro objednané)
Zodpovědné osoby:
Jednatelka – doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka – Bc. Gabriela Papežová

Více info na www.bkb.cz

NÁZORY
Pekaři a ekologie
Když jsem v roce 1990 přemýšlel, do jakého typu podnikání se pustit,
dal jsem si podmínku, že to musí být něco, co se nedá dovézt ze zahraničí. Rozhodl jsem se pro pekařinu orientovanou na pravý kvasový
chléb. Jak zejména poslední doba ukázala, ve svých představách jsem
se spletl.
Dnes se převážná většina pečiva i chleba prodávaná v supermarketech
importuje ze zahraničí, a to ve zmraženém stavu buď neupečená, nebo
upečená. Pečivo se pro konečného zákazníka nechá rozmrazit a poté
peče, nebo dokonce pouze rozmrazuje, např. koblihy, nebo dokonce
vánočky.
Jak takovýto proces funguje? Někde v Evropě se postaví megavýrobna,
která vyrábí denně plně automaticky s velice malým počtem pracovníků
tisíce tun všeho možného pečiva, které se ve finále hluboce zamrazí,
poté skladuje, dopravuje v mrazicích vozech pomalu po celé Evropě,
doveze do supermarketu, kde se zase ukládá v mrazicím boxu a poté se
postupně rozmrazuje a peče s minimálním počtem personálu, mnohdy
pouze jeden pracovník, bez jakékoli kvalifikace.
Čistě z ekonomického hlediska je tento způsob výroby velice výhodný.
Dosažený vysoký zisk se potom odvádí vesměs zahraničnímu vlastníku.
Podívejme se na problém z hlediska ekologie. Od běžné místní výroby
pečiva se liší tím, že je daleko více energeticky náročná. Vyžaduje to
velké množství dodatečné elektrické energie a velké množství pohonných hmot na transport. Zatížení životního prostředí je až o 50 % vyšší.
Nabízí se otázka. Jaká by byla ekonomika tohoto způsobu výroby pečiva, kdyby se zahrnulo i poškození životního prostředí. V současné době
se to nedělá a důsledky platí národní státy z peněz daňových poplatníků.
Je známo, že v současnosti stojíme na pokraji ekologické katastrofy,
stále se jedná co s tím, výsledky jsou nevalné. Řešení však není tak
složité. Jde jenom o to, abychom začali každý sám u sebe, abychom si
kladli otázku, co mi sami můžeme pro lepší klima udělat, a nejde jenom
o to, abychom třeba třídili odpad a nepálili plasty v topení, ale zamysleli
se nad každou naší činností.
		
Ing. Josef Kouba

TÁBORSKÝ FESTIVAL VÍNA

Táborský festival vína vezme lidi do tajemných táborských
sklepů za nejlepšími vinaři Moravy. Láká také na setkání
s Jaroslavem Duškem a na koncert Pokáče.
Letošní ročník bude podle ředitele festivalu, Jiřího Blafky,
nejsilnější, co se týče vinařů, objeví se jich tu neuvěřitelných
60. Mezi nimi samozřejmě i česká a moravská špička. „Kromě
dennodenních menších degustací a večeří v restauracích budou
letos nově tři velké košty namísto dvou. Vedle zahajovacího koštu zaměřeného na oblast Velkopavlovicka (23. 3.) a zakončovacího o Moravě a zahraničí (13. 4.) v sále Hotelu Palcát pozveme
návštěvníky do táborských sklepení, která proměníme ve vinné
sklípky,“ přibližuje program nadcházejícího ročníku Táborského festivalu vína. Na Otevřených sklepech, které se uskuteční
6. dubna, budou moci lidé ochutnat ta nejlepší vína. Ti, kdo se
chtějí vzdělávat, nepřijdou o degustátorský kurz. Pro relaxaci
pak festival nabízí promítání filmů s vinařskou tematikou.
Program festivalu, který se koná do 27. dubna, bude jako každý
rok benefiční, výtěžek z něj pomůže organizacím I My, Janíček, Adventor, Anaon a Walfdorsfká škola Mistra Jana Husa.
Program a více informací naleznete na www.festival-vina.cz a
facebooku @festivalvin
-min-, Zdroj: David Peltán
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Soutěž o nejlepší řežábek
Spolek přátel Soběslavské pekárny – Černá kočka zve účastníky
do II. ročníku soutěže o nejlepší řežábek.
Místo konání soutěže:
Restaurace U Černé kočky,
Protifašistických bojovníků 139,
Soběslav
Termín:
10. 4. 2019 od 18 hod.
Podmínky soutěže:
1) Soutěžící dodá vzorek řežábku o
váze minimálně 0,5 kg nerozkrájený.
Možno dodat i řežábek pečený ve
formě nejrůznějších tvarů do 17.30
hod. dne 10. 4. 2019.
2) Později dodaný řežábek nebude do
soutěže zařazen.
3) Řežábek bude vyroben z českých
surovin.
4) Řežábek nebude vyroben z jakéhokoli polotovaru.
5) Každý soutěžící může předložit pouze jeden vzorek.
6) Vítěz soutěže poskytne Spolku přátel

Soběslavské pekárny – Černá kočka
recepturu.
Hodnocení:
hodnocení provede pětičlenná hodnotitelská komise jmenovaná předsedou
spolku.
Hodnocení bude anonymní.
Ceny: 1. místo 1 000 Kč, 2. místo 700
Kč, 3. místo 400 Kč
Přihlášky:
Přihlášky účastníků zasílejte na e-mail:
peta.bohemia@seznam.cz nebo
klubck@email.cz
a to do 29. 3. 2019
V přihlášce uveďte jméno soutěžícího,
telefon, e-mail. Maximální počet účastníků je 25. Výběr účastníků bude proveden do 3. 4. 2019, kdy vybraní účastníci
obdrží také detailní dispozice soutěže.

MASOPUST 2019
Skalice a okolní vesnice		

2. 3.

Dírná				

2. 3.

Dvorce u Tučap			

2. 3.

Český Krumlov - Klášterní

2. - 5. 3.

Milevsko			

2. 3.

Pozvánka na masopust
do Myslkovic
V sobotu 9. 3. 2019 vyjde již po 52. ve 14
hodin masopustní průvod po vesnici za doprovodu hudby s kapelníkem Petrem Molíkem.
Od 19:30 hodin začíná na zámku společným
nástupem masek masopustní zábava, při které zahraje Duo Echoes.
V neděli dne 10. 3. ve 14 hodin začíná dětský karneval se spoustou soutěží a sladkých
odměn. Odpolednem budou provázet slovem i hudbou Molíkovi.

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB
Lužnické ostří
Na začátku měsíce
února se velká část
dětí z našeho klubu
zúčastnila
závodu
Lužnické ostří ve Veselí nad Lužnicí. Pro
některé holčičky to byl vůbec první závod
v životě a patří jim uznání, že i přes velkou trému předvedly před rozhodčími své
umění. Ve Veselí se nám podařilo vybruslit
hned několik cenných kovů.
V kategoriích Cvrček C1 a Cvrček C2 to
byly shodně dvě stříbrné medaile pro Sáru
Syrovátkovou a Lindu Krejčí. V kategorii
nováčci starší se na třetím místě umístila
Izabela Zimová. Nejúspěšnější kategorií
pro náš klub byly mladší žačky, kde Naomi
Bláhová brala bronz a Veronika Nývltová
zlato. Závodů se nezúčastnila Nikola Jindrová, protože její kategorie nebyla vypsána.
Přesto ale Nikolka měla velmi úspěšný
únor, v pohárových závodech v Náchodě,
Strakonicích a Českých Budějovicích obsadila postupně 10., 5. a skvělé 3. místo.
V rámci vyhlášení ankety Nejlepší sporto-

vec okresu Tábor byla vyhlášena jedním
z Talentů roku. Gratulujeme Nikole i všem
ostatním a děkujeme za výbornou reprezentaci klubu.

Na březnovém vystoupení se můžete
těšit na pohádku O Budulínkovi a další české pohádky, v neděli 31. 3. od 17
hodin.
Barbora Nývltová
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FOTBAL

ROZPIS ZÁPASŮ

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS

HOKEJ

(BŘEZEN 2019)

2. 3.

8:30 h - ALFA HAUS CUP - TURNAJ
ROČNÍKŮ 2011

2. 3.

16:10 h - JUNIOŘI - SC KOLÍN

So 30. 3.
16.30 h
19. MUŽI Soběslav - Přeštice

3. 3.

17:00 H – čtvrtfinále play oﬀ MUŽI

3. 3.

9:30 h - 4. TŘÍDY - VESELÍ N. L.

Ne 31. 3.
10.00 h
22. dorost Soběslav - Chotoviny

9. 3.

So 16. 3.
15 h
17. MUŽI Soběslav - Doubravka

INZERCE

program sportovišť TJ Spartak na
spartaksobeslav.isportsystem.cz/
•

NE 3.3.2019

14 - 15,45

•

NE 10.3.2019

14 - 15,45

•

PO, 11.3.2019

14 - 15,45

•

ÚT 12.3.2019

14 - 15,45

10:00 h - MŽ - SLAVOJ Č. KRUMLOV

•

ST 13.3.2019

14 - 15,45

16. 3.

11:30 H - 3.TŘ - VIMPERK, PÍSEK

•

ČT 14.3.2019

14 - 15,45

16. 3.

16:25 H - JUNIOŘI - IHC PÍSEK

•

PÁ 15.3.2019

14 - 15,45

17. 3.

9:30 H - MŽ, SŽ - LVI ČESKÉ
BUDĚJOVICE

•

NE 17.3.2019

14 - 15,45

•

NE 24.3.2019

14 - 15,45

21. 3. 17:00 - 4. TŘÍDY - SLH J. H.

Vstupné 40 Kč

23. 3. 9:00 h - TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
2008 - O POHÁR JIŘÍHO LÁLY
24. 3. 11:40 h - DOROST - LEDEČ N. S.
30. 3. 9:00 h - ADDINOL CUP 2007
31. 3. 9:30 h - TURNAJ O POHÁR PIZZERIA
ROSA 2009

NOVĚ ZAHÁJEN PRODEJ
HUTNÍHO MATERIÁLU
JEKLY, TRUBKY, PÁSOVINA, KULATINA,
ROXORY, KARI SÍTĚ, PLECHY VČETNĚ
TRAPÉZOVÝCH A JINÉ.

stáhněte si mobilní aplikaci

V OBRAZE
a buďte aktuálně
informováni

PROVOZOVNA: MARTIN NOVOTNÝ,
NEDVĚDICE 1
TEL. 607 251 503

k dostání na
Google play a App Store

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KA ALIT
ME
NÍ
N
PR ICKÁ
ÁC
E

AKCE NA BŘEZEN
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

PLÁŠIL KAREL
SOBĚSLAV
Nabízíme:
• sádrokartonářské práce
• řešení půdních vestaveb
• montáže tepelné izolace URSA
• ostatní montážní práce (OSB,
REGIDUR desky, palubky
a jiné…)
V případě zájmu volejte a pište na

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE

VESCE 44, Soběslav

tel. 776 793 370
e-mail: karelplasilsob@seznam.cz
www.mosapo.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
• Koupím jehňata na výkrm.
Tel. 602 443 482
• Koupím použité dřevěné sloupy na elektrické vedení a porcel. izolátory.
Tel. 602 443 482
• Koupím garáž v Soběslavi – kdekoliv.
Tel. 775 996 004.
• Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi
a okolí. Tel. 776 092 862
• 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 známky, obrazy, mince, šavle
a vojenské předměty, rádia, hodiny,
nábytek, porcelán, sklo a jiné staré věci.
Jednotlivě, sbírku nebo pozůstalost.
Tel. 722 777 672

PRODEJ
• Prodám pračku Elektrolux, zakoupena
11/2016, vrchem plněná, na 6 kg prádla,
1 000 otáček. V bezvadném stavu. Cena
4 000 Kč. Tel. 724 106 001
• Prodám doma vykrmené králíky. Cena
staženého: 160 Kč/kg. Tel. 777 713 489
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz
• Prodám rod. domek v Soběslavi 2+1+podkroví, garáž, dílna, zahrádka, nedaleko
centra. Nebo vyměním za byt 2+kk
a pod. Tel. 736 210 599

OSTATNÍ
• Nabízím příležitostné pomocné práce při
nastýlání slámy ve výkrmu drůbeže pro
2 brigádníky na dohodu v Čerazi.
Tel. 602 443 482
• Zadám opravu Multicar M25. Nabídněte.
Tel. 602 443 482
• Pronajmu družstevní byt 1 + 1, 37 m2
v Družstevní ulici. Tel. 608 275 000
• Přijmeme brigádníky na obsluhu zmrzlinového stánku v Soběslavi u prodejny
KiK na období duben až září 2019, možná i dlouhodobá spolupráce. Nabízíme
motivační finanční ohodnocení. Info na
tel. 721 277 349
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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

PRODEJ ŠTÍPANÉHO

PALIVOVÉHO DŘEVA

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108

Délka polen 33 cm, bez kůry.
Baleno na paletě, v balení 1,6 prms
(prostorový metr sypaný).

Možnost objednání dopravy
a složení hydraulickou rukou.

Smrk/Borovice – 690 Kč/1 prms
Dub/Buk – 1 140 Kč/1 prms
Více informací na tel. 724 323 571 (7–14 hod.)

KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)
www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 3., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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