10
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 29

O
N

E
Š

U
R

Z

POSTEL
HOSPODA
y
KOSTEL
en
rác

vtalk show
S Jana
u
oZbigniewa
M
d
D
bu ři KCzendlika
y
nk celá
e
p an 7. 10. OD 19 h
u
t
v KDMS
Vs v k

říjen 2020

Dočtete se v tomto čísle:
1

Architekt Jaromír Kročák převzal další
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Nejbližší pracoviště: 9. května 1576, Tábor
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8:00 - 14:00
redakce

AKCE V ŘÍJNU
Výstavy:
29. 9. - 29. 10. Městská knihovna Soběslav ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru pořádá výstavu s názvem “Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci“. Výstavu tvoří fotografie a povídání o
konfliktních druzích živočišné říše. Záměrem projektu je přispět ke snížení
intolerance a napětí vyvolávaném existencí živočichů, kteří způsobují hospodářské škody.
do 29. 10. František Peterka (1920 - 2007): Lidové motivy v kresbě a
grafice - výstava představující autorovi kresby a grafiky, jejichž společným
jmenovatelem je inspirace motivy jihočeské lidové kultury, Blatské muzeum - Smrčkův dům
Akce v Soběslavi:
2. 10. Partička, KDMS, 17.30 a 20 h (zakoupené vstupenky zůstávají)
13. 10. Vzkříšení - divadelní hra od DS Chvalovský, KDMS, 19 h
25. 10. Vodnická pohádka, KDMS, 10.30 h
26. 10. PERFECT DAYS - romantická komedie nejen o ženách a nejen
pro ženy, 19 h
6 . 11. HELENA VONDRÁČKOVÁ – Vzhůru k výškám – koncert,
velký sál KDMS, 19 h

Upozornění: Pořádané akce mohou být s ohledem na šíření nemoci
COVID-19 posunuty nebo zrušeny, sledujte aktuální informace
na webových stránkách pořadatelů.

ZÁZNAM ZASTUPITELSTVA
naletnete na FB profilu infocentra

Ve středu 23. 9. se v kulturním domě konalo
11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, na
kterém se projednávaly následující body programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Změna č. 3 rozpočtu města v roce 2020
Projekt „Nástavba Senior-domu Soběslav“
Majetkové převody
Průmyslová zóna Soběslav
Různé

Záznam celého zasedání veřejnost nalezne na FB
profilu www.facebook.com/InfocentrumSobeslav.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva budou uveřejněna v Soběslavské hlásce č. 11.

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 14. 10. a 4. 11.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

16. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 25. srpen 2020.
Usnesení č. 16/214/2020
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy
o možnosti navýšení dotace na provedení
nástavby Senior-domu Soběslav o částku
5.182.678 Kč a doporučuje zastupitelstvu
města uvedený projekt ke schválení.
Usnesení č. 16/215/2020
Rada města bere na vědomí informaci
místostarosty města Mgr. Pavla Lintnera
o průběhu realizace investičních akcí:
Předprostor škol v Soběslavi a Výuková
cyklistická a bruslařská dráha.
Usnesení č. 16/216/2020
Rada města souhlasí s programem
11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 23. 9. 2020
od 18.00 hodin v zasedací místnosti v budově čp. 1/I (stará radnice) na náměstí Republiky:
1. Zahájení
2. Změna č. 3 rozpočtu města v roce
2020
3. Projekt „Nástavba Senior-domu
Soběslav“
4. Majetkové převody
5. Průmyslová zóna Soběslav
6. Různé
Usnesení č. 16/217/2020
Rada města bere na vědomí informaci ředitele Kulturního domu města
Soběslavi Mgr. Petra Valeše o přípravě, organizačním zajištění a financování
městských „Soběslavských slavností Rožmberských“, které se uskuteční v sobotu
19. 9. 2020.
Usnesení č. 16/218/2020
Rada města projednala aktuální situaci týkající se budoucího rozvoje průmyslové
zóny v Soběslavi.
Usnesení č. 16/219/2020
Rada města bere na vědomí informaci člena rady města Mgr. Michala Pánka o rekonstrukci a financování atletického oválu
ve sportovním areálu v Soběslavi.
Usnesení č. 16/220/2020
Rada města na základě žádosti Základní

organizace
Českého
svazu
včelařů, Soběslav, souhlasí se změnou použití dotace ve výši 7.000
Kč
schválených
usnesením
RM
č. 4/050/2020 ze dne 25. 2. 2020 na
ošetření včelstev proti varoáze.
Usnesení č. 16/221/2020
Rada města souhlasí:
a) s konáním akce „Zažít město jinak“ pořádané spolkem Soběslávka, z. s., a panem
Radovanem Žákem, Soběslav, dne 13. 9.
2020 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v parku
„Na Promenádě“,
b) s poskytnutím finančního příspěvku
spolku Soběslávka, z. s., Soběslav, ve výši
2.000 Kč ze schváleného rozpočtu města
na rok 2020 na úhradu části nákladů spojených s konáním této akce.
Usnesení č. 16/222/2020
Rada města souhlasí se změnou pojistné
smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav
a Generali Českou pojišťovnou, a. s., kterou se navyšuje roční pojištění motorových vozidel o 13.164 Kč v souvislosti
s dopojištěním nového dopravního automobilu Fordu Transit Kombi pro SDH
Soběslav.
Usnesení č. 16/223/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
o centralizovaném zadání mezi městem
Soběslav a ČR – Ministerstvem vnitra,
Praha, na provedení zadávacího řízení za
účelem centralizovaného zadání veřejných
zakázek na poskytování služeb komunikačního informačního systému veřejné
správy (KIVS).
Usnesení č. 16/224/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Státním fondem dopravní infrastruktury o poskytnutí
dotace ve výši maximálně 709.385 Kč
z opatření ke zvýšení bezpečnostinebo
plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace pro
rok 2020 na realizaci projektu s názvem
„Předprostor škol v Soběslavi – chodník při komunikaci III. třídy na Třídě
Dr. Edvarda Beneše“.
Usnesení č. 16/225/2020
a) Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Soběslav, jako oprávněným,
a Správou železnic, státní organizace,

Praha, jako povinným,
v souvislosti s realizací
akce „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor, II.
část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora,
1. etapa Veselí n. L. –Soběslav“ pro stavební objekt „SO 51-70-01 Žst. Soběslav,
přeložka kanalizace DN 300 v km 61,5“
a „SO 51-70-02.11 Žst. Soběslav, přeložka
splaškové kanalizace DN 600“ na pozemcích p. č. 4022/77, 4022/78 a 4068/42, vše
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
Správy železnic.
b) Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o zrušení věcného břemene mezi
městem Soběslav a Správou železnic,
státní organizace, Praha, uzavřenou dne
27. 11. 2012 pro pozemek p. č. 4022/77
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
Správy železnic.
Usnesení č. 16/226/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a Jihočeským
krajem, České Budějovice, o poskytnutí
dotace ve výši 86.931,60 Kč na realizaci
projektu „Pořízení prezentačních stanů na
podporu cestovního ruchu v Soběslavi“.
Usnesení č. 16/227/2020
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru
od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s., Praha, prostřednictvím charitativního projektu „Obědy pro děti“ na úhradu
obědů v rámci školního stravování pro tři
žáky této základní školy v období od 1. 9.
2020 do 31. 12. 2020 v částce 6.840 Kč.
Usnesení č. 16/228/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav, jako oprávněným, a Správou
železnic, státní organizace, Praha, jako
povinným, v souvislosti s realizací akce
„Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor
– II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí
u Tábora, 1. etapa Veselí n. L. - Soběslav“
pro stavební objekty „SO 51-71-01 Žst.
Soběslav, přeložka vody DN 200 v km
61,66“ a „SO 51-71-02.11 Žst. Soběslav,
přeložka vody DN 300 ET a DN 80 v km
62,45-62,55“ na pozemcích p. č. 4022/78,
4024, 4068/36, 4068/43, 4068/70
a 4068/71, vše v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví Správy železnic.
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Usnesení č. 16/229/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3769/43
o výměře 76 m2 v k. ú. Soběslav Správě železnic, státní organizace, Praha, v souvislosti s modernizací trati Veselí nad Lužnicí
– Tábor.
Usnesení č. 16/230/2020
Rada města souhlasí s uzavřením:
a) Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze
dne 29. 7. 2015 mezi městem Soběslav
a Jiřím Korandou, Radimov, na propachtování rybníka Mořátko v k. ú. Rybova Lhota
(pozemek p. č. 1459 o výměře 2 392 m2),
kterým se prodlužuje doba pachtu o 5 let,
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
b) Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze
dne 21. 7. 2015 mezi městem Soběslav
a Václavem Klečackým, Soběslav, na propachtování rybníka Rohlíček v k. ú. Rybova
Lhota (pozemek p. č. 1444 o výměře 863
m2), kterým se prodlužuje doba pachtu
o 5 let, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
c) Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze
dne 20. 5. 2015 mezi městem Soběslav
a Rybářstvím Třeboň, a. s., Třeboň, na propachtování rybníků Nový v k. ú. Soběslav
(pozemek p. č. 1861 o výměře 142 161
m2), Starý v k. ú. Soběslav (pozemky p.
č. 3068/1, 3068/2, 3069, 3070, 3078/1,
3078/2 a 3078/3 o výměře 567 698 m2),
Nový u Skalice v k. ú. Skalice nad Lužnicí
(pozemek p. č. 3105 o výměře 40 261
m2), Písecký v k. ú. Skalice nad Lužnicí
(pozemek p. č. 3318 o výměře 31 636 m2),
Lapač v k. ú. Skalice nad Lužnicí (pozemek
p. č. 3320 o výměře 30 512m2), kterým se
prodlužuje doba pachtu o 5 let, od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2025.
d) Pachtovní smlouvy mezi městem
Soběslav a Českým rybářským svazem,
z. s., místní organizace Soběslav, na propachtování rybníků Švadlačky v k. ú.
Soběslav (pozemek p. č. 2975/1 o výměře 23 034 m2), Nadýmač v k. ú. Soběslav
(pozemek p. č. 3408 o výměře 32 753 m2),
Roudná II – klenovická pískovna v k. ú.
Klenovice u Soběslavi (pozemek p. č.
3769 o výměře 49 377 m2), Dolejší v k. ú.
Chlebov (pozemek p. č. 17 o výměře 14
385 m2), Novákovský v k. ú. Nedvědice
u Soběslavi (pozemek p. č. 589 o výměře
8 992 m2), na dobu 5 let, od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2025.
e) Pachtovní smlouvy mezi městem
Soběslav a Romanem Paušem, Soběslav,
Josefem Fišperou, Soběslav, a Miroslavem Bártou, Soběslav, na propachtování
rybníků Velká Nohavice v k. ú. Rybova
Lhota (pozemek p. č. 1226 o výměře 18

435 m2), Dolní Nohavice v k. ú. Rybova
Lhota (pozemek p. č. 1338 o výměře 4 003
m2), Horní Nohavice v k. ú. Rybova Lhota
(pozemek p. č. 1350 o výměře 8 811 m2),
na dobu 5 let, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
f) Pachtovní smlouvy mezi městem
Soběslav a Pavlem Panským, Chlebov,
na propachtování rybníku v k. ú. Chlebov
(pozemek p. č. 292 o výměře 762 m2), na
dobu 5 let, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
Usnesení č. 16/231/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 2918/10
o výměře 558 m2 v k. ú. Soběslav, který
je ve vlastnictví města Soběslavi, Růženě
Kuníkové, Choustník, která vlastní sousední pozemek.
Usnesení č. 16/232/2020
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi
dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.

Usnesení č. 16/236/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Čevak,
a. s., České Budějovice, na opravu kanalizace v ul. Na Ohradě a Chvalovského nábřeží v Soběslavi za cenu 342.890,61 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 16/237/2020
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu na
adrese Soběslav, Soběslav II, ul. Kadlecova čp. 321/1, velikosti 1+0, do nájmu Nikole Kratochvílové.
Usnesení č. 16/238/2020
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, dotačního titulu 117d8220H Podpora budování
a obnovy míst aktivního odpočinku, na
akci „Multifunkční hřiště v Nedvědicích“

USNESENÍ

17. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. září 2020.

Usnesení č. 16/233/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vialit
Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, kterým se
posunuje termín dokončení oprav místních
komunikací a zpevněných ploch do 30. 9.
2020.
Usnesení č. 16/234/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 mezi městem Soběslav a firmou Strabag,
a. s., provozní jednotka Soběslav, kterým se
navyšuje celková cena díla o dodatečně objednané práce a méněpráce na akci „Oprava
povrchu místních komunikací v Soběslavi“
o 96.243,29 Kč. Celková cena díla činí
1.221.775,47 Kč + DPH.
Usnesení č. 16/235/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na stavební úpravy společenského centra v Chlebově, které se uskutečnilo
21. 8. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Vidox, s. r. o., Český Krumlov, za cenu
1.139.371 Kč + DPH.

Usnesení č. 17/239/2020
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě
realizace dopravního přestupního terminálu v Soběslavi a dále o postupu prací
na železničním koridoru v úseku Soběslav
– Doubí u Tábora.
Usnesení č. 17/240/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. ZM
3/2020 dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií
Krejčí.
Usnesení č. 17/241/2020
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o přípravě
otevření stánku občerstvení na náměstí
Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 17/242/2020
a) Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na
sběr textilu ze dne 11. 9. 2013 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou KAPEX,
s. r. o., České Budějovice, dohodou k 30.
9. 2020.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městem Soběslav
a firmou Dimatex CS, spol. s r. o., Stráž
nad Nisou, na zajištění sběru nepotřebného
textilu a obuvi na území města Soběslavi
s platností od 1. 10. 2020.
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Usnesení č. 17/243/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku
p. č. 1181/9 o výměře 830 m2 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města
Soběslavi, Pavlu Doležalovi, Soběslav,
z důvodu narovnání majetkoprávních
vztahů.
Usnesení č. 17/244/2020
Rada města v návaznosti na usnesení
ZM č. 4/027/2019 souhlasí s uzavřením
směnné smlouvy mezi městem Soběslav
a akciovou společností MOTOR
JIKOV Strojírenská, Soběslav.
Usnesení č. 17/245/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit bezúplatný převod pozemků p. č. 4010 o výměře 88 m2 a p.
č. 4012/3 o výměře 269 m2, oba v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, do vlastnictví města.
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Architekt Jaromír Kročák převzal další ocenění
za podporu architektury v Soběslavi
Soběslavský rodák Jaromír Kročák
a starosta města Jindřich Bláha převzali 8. září 2020 v Praze cenu Architekt
obci při příležitosti vyhlášení výsledků
12. ročníku soutěže Architekt roku.
Cena Architekt obci je udělovaná ministerstvem pro místní rozvoj a Svazem měst
a obcí. Cílem soutěže je ocenění tandemu
architekt - obec a vyzdvihnutí jejich rolí
při procesu výstavby.
Porota ocenila zejména dlouho trvající
spolupráci architekta a samosprávy, jejímž výsledkem je rekonstrukce náměstí,
parku a úpravy několika staveb, včetně
obnovy a dostavby gotického hradu či
přestavby kina na multifunkční kulturní
centrum. Přestože Soběslav není velkým

městem, může se chlubit cennými veřejnými prostory a hodnotnými stavbami. Město
ve spolupráci s architektem o ně cílevědomě a koncepčně pečuje a jejich hodnoty vyzdvihuje a rozvíjí. V úvahu při tom
bere i vliv úprav na mikroklima, provozní
náročnost a co nejsnazší údržbu. Nezapomíná ani na zapojení veřejnosti, která projekty spoluvytváří. Nemalou roli v úspěšné
spolupráci jistě hraje fakt, že pan architekt
je soběslavským rodákem. Oceněný tandem již připravuje další projekt u kostela
sv. Víta.
-pimZdroj: Tisková zpráva (Nominace
Architekt roku a Architekt obci) ABF, a.s.

Usnesení č. 17/246/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 4011/1 o výměře 35 m2
a p. č. 2651/2 o výměře 30 m2, oba
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha, do vlastnictví města z důvodu scelení pozemků.

O koronaviru se dočtete na webových stránkách
Ještě než skončily prázdniny, koronavirus začal opět ve větší míře zasahovat do našich životů a tentokrát se nevyhnul ani Soběslavi. Situaci nepomohl ani nástup dětí do škol. Již v první polovině září do karantény vstoupili
jak někteří jednotlivci, tak soběslavská Diakonie Rolnička, některé třídy
v Gymnáziu Soběslav, ZŠ E. Beneše a jedna třída MŠ DUHA. Na vině
tohoto stavu je často zavlečení nákazy návštěvníky z oblastí s vysokým počtem nakažených anebo návštěvy těchto míst. V druhém zářijovém týdnu
český epidemiolog R. Prymula vyzval veřejnost, aby se alespoň na měsíc
vyhnula nadbytečným těsným kontaktům s jinými lidmi včetně oslav, aby
se podařilo snížit exponenciálně rostoucí křivku nakažených a nemocnice nenarazily na limity kapacit. I když jsou na COVID-19 různé názory,
lidé by se měli nadále chovat zodpovědně a ohleduplně vůči svému okolí
a mimo jiné dodržovat pravidlo 3R – RUCE (si mýt), ROUŠKY (nosit),
ROZESTUPY (dodržovat). Lidem dále doporučujeme vyhýbat se pokud
možno městům, obcím a jiným oblastem s vysokým výskytem nakažených
nemocí COVID-19, aby se nemoc nepřenášela (do dalších oblastí).
I když jsou nařízení vlády (která reagují na vývoj šíření nemoci COVID-19)
v září méně striktní než v březnu, veřejnost se opět musí potýkat s jejich
častými změnami. S ohledem na periodicitu vydávání měsíčníku Soběslavská hláska sledujte aktuální informace související s onemocněním (vedle
českého zpravodajství) na www.musobeslav.cz. V případě potřeby bude
využit také městský rozhlas. Informace o COVID-19 včetně aktuálních nařízení vlády dále naleznete na oficiálních stránkách ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz a aktuální zprávy z našeho kraje na www.khscb.cz.
redakce
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Rozmístění nových nádob na odpad pro chataře v Soběslavi
V měsíci září 2020 byly rozmístěny kontejnery na dvě nová stanoviště u chatových osad. Jedná se o stanoviště u ČOV
(čističky odpadních vod) pro chataře z osady Na Propadlišti a stanoviště nad lomem
Pilát. Nádoby budou pro chataře k dispozici až do 31. 10. 2020. V roce 2021 dojde
k jejich umístění v období od 1. 4. 2021
do 31. 10. 2021.

3. Pod Pilátem (chaty na Pilátě)
4. Nad Pilátem (chaty za Pilátem)
5. Pod Nedvědickým kopcem (chaty
Mokerské strouhy, na Cihelně,
na Svákově)
6. Nad Nedvědickým kopcem
(chaty na Svákově)
7. Švadlačky (chaty na Švadlačkách)

Nádoby je možno využít na zbytkový odpad po vytřídění (nikoli na nebezpečný
odpad, stavební odpad, odpad ze zeleně).
V současné době máme k ukládání směsného komunálního odpadu od chatařů
sedm lokalit, které se nachází v blízkosti
chatových osad. Jedná se o stanoviště:

Lokality Pod Pilátem a Pod Nedvědickým
kopcem jsou doplněny rovněž kontejnery
na separovaný
sběr
odpadů
(plast,
papír,
sklo,
drobné
kovy). V případě, že u chatové
osady nejsou
nádoby na tří-

1. U penzionu Pavla (pod AMK)
2. U ČOV (chaty Na Propadlišti)

děný odpad, je možno využít nádoby na
území Soběslavi, Chlebova a Nedvědic.
Chataři stejně jako občané města mohou
využít služeb sběrného dvora na adrese Tyršova 482/III v Soběslavi a to k odevzdání
např. nebezpečného odpadu, stavebního,
velkoobjemového odpadu a odpadu ze
zeleně. Otevírací doba sběrného dvora je
v zimním období (1. 11. - 31. 3.) stanovena
v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 14.30 hodin
do 16.30 hodin a v sobotu od 9.00 hodin do
12.00 hodin. V letním období (1. 4. - 31.
10.) je sběrný dvůr zpřístupněn v pondělí,
úterý a ve čtvrtek od 14.30 hodin do 18.00
hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 12.00
hodin.
Ing. Jan Mošnička,
Klára Borčová OŽP

Sběr oblečení, bot a textilu pro další použití
Na základě jednání s městem Soběslav převzala společnost Dimatex CS, spol. s r.o.
od října 2020 sběr textilu v Soběslavi, který do této doby zajišťovala firma KAPEX,
České Budějovice. Důvodem změny jsou
opakované problémy se svozem a často
přeplněné kontejnery s textilem. Nahradila
tak původní sběrné nádoby na textil a v budoucnu se bude snažit síť zahustit a snížit
tak docházkovou vzdálenost ke kontejneru.
Pomozte přispět ke zlepšení životního prostředí. Odkládejte do nových speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný textil
zabalený do igelitových tašek nebo pytlů.
Svoz nádob na textil optimalizuje inteligentní informační systém. V každé nádobě
je umístěn chip. Šetří se tak životní prostředí, efektivně se plánují svozové trasy a vyhodnocuje se zaplněnost kontejnerů.

Společnost Dimatex je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, provozuje sociální šatník a pomáhá neziskovým
organizacím, a to nejen materiálně ale také
finančně. Z charitativního šatníku odebírají
neziskové organizace ošacení, obuv, deky
a jiné podle vlastních potřeb. Společnost Dimatex podpořila v roce 2019 neziskové organizace částkou přesahující 1 300 000 Kč.

Do kontejneru patří…		
• veškeré nepotřebné ošacení, ložní
prádlo,
• záclony, bytové textilie, ručníky,
ubrusy,
• a rovněž párovaná – nositelná obuv.

Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při třídění a zpracování ručně
manipulováno.

Do těchto kontejnerů nepatří…
• koberce, matrace, molitan, stany,
• materiály netextilní povahy
s výjimkou hraček,
• výrazně znečištěné a mokré textilie.

Společnost Dimatex je stabilní,
spolehlivý a blízký partner pro
recyklaci textilu.
www.recyklace-textilu.cz
www.youtube.com/Cestatextilnihoodpadu

Ing. Jan Mošnička, OŽP
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka městské policie
Požadavky:

formou na adresu:

a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou,
b) minimální věk 18 let,
c) trestní bezúhonnost,
d) dobrý zdravotní stav,
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady,
g) řidičský průkaz sk. „B“,
g) časová flexibilita,
h) zbrojní průkaz skupiny D výhodou

Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je možné zasílat písemnou

Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Bližší informace je možné získat
u tajemníka MěÚ Soběslav Ing. Radka
Brylla, tel. č. 381 508 121 nebo u vrchního
strážníka městské policie města Soběslavi
p. Miroslava Drse, tel. č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Volby do zastupitelstev krajů
Vzhledem k aktuální covidové epidemii žádáme voliče, aby při volbách do
zastupitelstev krajů konaných ve dnech
2. 10. a 3. 10. ve volebních místnostech dodržovali následující základní pokyny:
• nasazení roušky nebo obdobné ochrany nosu a úst
• využití připravených dezinfekčních
prostředků na ruce
• dodržování vyznačených nebo přiměřených rozestupů
• dodržování pokynů okrskové volební
komise
• jsou doporučeny vlastní psací potřeby
pro úpravu hlasovacího lístku.
Informace pro voliče v karanténě
/ izolaci
Pro tuto skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• Hlasování z motorového vozidla
u volebního stanoviště (tzv. drive-in
hlasování) - tato volební stanoviště
budou zřízena pro každý okres, bude

jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla,
jejich vybavení zajistí armáda. Takto
může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.

• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno
- pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle
speciální komisi pro hlasování. Takto
hlasovat bude možné od čtvrtka voleb-

ního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
• Hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky - pokud občan
v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do
čtvrtka volebního týdne do 20 hodin
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto
komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů.
Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do
soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou
zajišťovat speciální hlasovací komise
složené ze tří vojáků a zapisovatele
jmenovaného krajským úřadem; také
sčítání těchto hlasů provede zvláštní
sčítací komise u krajského úřadu.
Zdroj: https://www.mvcr.cz/volby
Pavla Chalupská, OOSM

Využijte rezervační systém na odboru dopravy a vnitřních věcí
Občané, kteří plánují navštívit některou
z činností Odboru dopravy a vnitřních věcí
Městského úřadu Soběslav (občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy
nebo registr vozidel), mohou využít elektronicky z domova rezervační systém a zarezervovat si konkrétní hodinu a den k vyřízení své záležitosti. Rezervační systém
se nachází na oficiálních stránkách města
Soběslav v záložce „občan“. V sekci „rezervace - odbor dopravy a vnitřních věcí“
zvolíte „objednat se na pobočku“ a poté již
vyberete konkrétní činnost, kterou potřebujete vyřídit. Jeden objednací čas slouží
pro vyřízení jedné věci, tj. jedné žádosti.

Potřebné informace týkající se zvolené
činnosti naleznete po kliknutí na písmeno
„i“ u vybrané položky.

vozidel, na kterém po vymáčknutí čísla
a vyvolání čísla příslušnou přepážkou budou pracovníkem odboru přednostně zodpovězeny vaše dotazy. Tlačítko „dotazy
do registru vozidel“ slouží pouze k získání informací, nikoli k provedení úkonu
v registru vozidel. Využívání rezervačního
systému by mělo zkrátit dobu čekání a přispět občanům města ke zvýšení komfortu
při vyřizování svých záležitostí.
Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV

Nově bylo na vyvolávacím zařízení
instalováno tlačítko pro dotazy na registr
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AKTUÁLNĚ K PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ SOBĚSLAV
Nejvíce otázek v Soběslavi již delší dobu vyvolává plánovaný záměr Průmyslová zóna Soběslav. Rada
města Soběslavi proto v následujícím textu informuje o jednání se zástupci investora, přináší odpovědi
na časté otázky a náhled do historie průmyslové zóny v našem městě.

Co je důležité sdělit?
Rada města Soběslavi (rada města) odmítla rozvoj průmyslové
zóny dle předloženého záměru. Plně si uvědomuje svou odpovědnost, vyhodnocuje názory občanů města a přijímá taková řešení,
která město neohrozí a zároveň zajistí přínosný rozvoj průmyslové zóny.
V současné době dále probíhá přepracování záměru rozvoje průmyslové zóny, na kterém se v srpnu dohodla rada města se společností EXPRIN Property, s. r. o. (Exprin), která zastupuje investora
záměru. Firma Exprin akceptovala návrhy rady města na přepracování záměru.
Doposud již byly zapracovány změny v oblasti odvedení srážkových vod, kdy severní polovina areálu bude odvedena přes poldr
do vodoteče, která vede podél bývalého areálu Otavanu a je zaústěna do Černovického potoka. Dále je přepracováno umístění
(zapuštění) objektů do terénu a město si v této souvislosti zadalo
nezávislé posouzení krajinného rázu. Areál je doplněn i o více zeleně podél komunikace na Chlebov.
Rada města se spol. Exprin dále projednává dopravní studii.
V záměru nebyla dobře zhodnocena aktuální doprava, rozvoj
firem, které v průmyslové zóně již působí, a případný další rozvoj
mimo záměr. Firma Exprin dopravní posouzení přepracuje a data,
která budou do posouzení vstupovat, budou odsouhlasena měs-

tem. Poté bude ještě tato oblast nezávisle posouzena. Nové dopravní posouzení by mělo mít zásadní vliv na míru využitelnosti
lokality. Rada města se snaží především o bezproblémové dopravní řešení celé průmyslové zóny a včetně městské části Chlebov.
Jedno z nejdůležitějších hledisek při rozvoji průmyslové zóny
dále představuje její budoucí náplň, o které rada města s firmou
Exprin intenzivně jedná, přičemž preferuje výrobní prostory
s vyšší přidanou hodnotou.
V probíhajících krocích rady města jsou zahrnuty i požadavky
vycházející z petice občanů. Petičním výborem požadovaná stavební uzávěra se po konzultacích s odborníky nejeví jako vhodné
řešení. Její vyhlášení by bylo v rozporu s dlouhodobě plánovaným rozvojem průmyslové zóny města v prostoru mezi železnicí
a dálnicí a mohla by zatížit město velkými finančními náhradami
(§ 102 stavebního zákona), zároveň by byla negativním signálem
pro potencionální investory.
Veřejné projednání se dle zástupce investora uskuteční, jakmile budou do dokumentace zapracovaná doporučení rady města a dokumentace bude připravená k odevzdání na krajský úřad
k posouzení vlivu na životní prostředí v rámci „velké EIA“.
O termínu budeme informovat prostřednictvím komunikačních
zdrojů města.

S jakými otázkami se setkáváme?
1) Jak se díváte na umístění areálu Průmyslové zóny Soběslav (PZS)?
Je dostatečně vzdálen od města, aby
hluk, doprava a jiné vlivy související
s provozem PZS nezatěžovaly město
a jeho obyvatele?
Průmyslová zóna mezi dálnicí a železnicí
je v územním plánu města mnoho desítek
let a pro jinou než průmyslovou výstavbu
není lokalita vhodná. Její umístění vedle
dálnice, a tedy i dopravní napojení na ni,
by nemělo mít podstatný vliv na dopravu
v centru i obytných částech města a také
v Chlebově. Hluk a další vlivy spojené s
provozem areálu budou otázkou stavebního řešení budoucích provozoven a budou
řešeny v dalším stupni stavebního řízení.
2) Územní plán počítá s průmyslovou zónou umístěnou na území, kde se nachází
orná půda. Někteří obyvatelé se přiklání
spíše k využití této půdy k zemědělským
účelům (či účelům zemědělského průmyslu) a v souvislosti s tím např. záso-

bování města domácími zemědělskými
produkty.
Zda - li je zábor zemědělské půdy uvedený
záměrem příliš velký, zhodnotí odborníci
v souvislosti s hodnocením vlivu na životní
prostředí (EIA).

3) V jaké fázi je dopravní studie PZS
v souvislosti s dopravní obsluhou Chlebova?
Kromě výše uvedeného bude do dokumentace záměru zapracována cyklostezka
s chodníkem až k mostu přes dálnici D3,
v této věci také probíhají jednání s investorem železničního koridoru - Správou železnic - pro bezpečnou dostupnost Chlebova.

4) Kde v rámci průmyslové zóny budou
odstavná parkoviště pro kamiony, především pro řidiče, kteří musí dodržovat
povinné přestávky?
Každá z podnikatelských provozoven
v průmyslovém areálu bude mít své parkování pro kamiony, které do ní zajíždějí.
Odstavná parkoviště související s provozem dálnice D3 průmyslová zóna
v Soběslavi neřeší, ani řešit nemůže. To je
záležitost státu. Nákladní doprava je, a nadále i bude, omezena v centru města, není
a nebude možné kdekoliv odstavit kamion.
5) Kdo bude pečovat a udržovat areál
PZS (péče o zeleň, stromy, čištění vodotečí
a poldrů apod.)?
Uvedené objekty budou ve správě podnikatelských subjektů v průmyslové zóně,
které je budou také udržovat a starat se
o jejich bezproblémovou funkci.
6) Často se mezi obyvateli mluví také
o nízké nezaměstnanosti a o tom, že v PZS
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nebude mít kdo z místních pracovat.
Lidé se obávají, že místa budou obsazována cizinci a agenturními pracovníky,
s nimiž může souviset např. zvýšení kriminality apod. Jaký na to má názor rada
města?
Jaká bude nezaměstnanost za více než
3 roky, kdy by mohly do průmyslové zóny
přijít první podnikatelské subjekty, je velkou neznámou. V každém případě by zde
měli najít práci obyvatelé z města a blízkého regionu, tedy i ti, kteří za prací dojíždějí
do jiných, vzdálenějších průmyslových
zón. Mluvit dnes o zvýšení kriminality
tedy není na pořadu dne a termín „agenturní pracovníci“ je zcela zavádějící.
7) Pokud nabídne PZS velké množství
pracovních míst a zaměstnávala by pracovníky z jiných měst (i v rámci ČR),
mohou v blízkosti PZS hledat ubytovací
kapacity. Jakým způsobem bude město
tuto situaci řešit? V jaké fázi je např.
plánovaná bytová výstavba? Budou
k dispozici nové pozemky pro výstavbu
rodinných domů?
V současné době připravujeme zastavovací studii území u sídliště Svákov tak, aby
byly v budoucnu připraveny pozemky jak
pro výstavbu rodinných domů, tak i pro výstavbu bytových domů.
8) Mohou v okolí města nebo ve městě
vzniknout tolik obávané ubytovny pro
zahraniční pracovníky?

Město samozřejmě s výstavbou žádných
podobných ubytoven nepočítá ani jejich
vznik nepodporuje.
9) Jaká je možnost, aby se mohly v PZS
rozvíjet místní firmy?
Pokud budou mít místní firmy zájem
o nové plochy pro podnikání v rámci záměru, mohou se na firmu Exprin obracet již
dnes. Rozšiřování provozoven soběslavských firem v celé průmyslové zóně u dálnice bychom uvítali.
10) Zatím se mluví především o negativních vlivech PZS. Pojďme se na to podívat z té druhé stránky. Jaké pozitivní vlivy a ekonomické výhody může mít vznik
průmyslové zóny pro město?
Asi nejdůležitější výhodou by mohlo být zastavení poklesu počtu obyvatel
v Soběslavi. Příjmy města jsou v převážné
míře závislé na počtu obyvatel, a abychom
udrželi funkční infrastrukturu, bylo by
ideální, aby se právě počet obyvatel zvyšoval. Zcela jistě by příchod nových podnikatelských subjektů měl mít pozitivní vliv na
kulturně společenské a sportovní prostředí
ve městě, především podporu neziskových
organizací, spolků, sportování dětí a mládeže apod.
11) Řada obyvatel je toho názoru, že
investor bude vždy v první řadě maximalizovat zisk a sledovat svůj zájem.
Soukromé společnosti vložily v uplynu-

lých čtyřech letech do scelení pozemků
v průmyslové zóně a přípravě infrastruktury pro jejich obsluhu velké množství
energie i finančních prostředků. Vlastnická
struktura byla hodně komplikovaná a vykoupení více než 20 hektarů pozemků nebylo jednoduchou záležitostí. Město mělo
v průmyslové zóně pouze cca 1,4 hektaru
pozemků. Je dobře, že investor s městem
intenzivně jedná tak, aby budoucí rozvoj
průmyslové zóny přispěl k zvýšení kvality
života ve městě.
12) Na internetu kolují spekulace, že
rada města neřeší podstatné problémy,
marní čas a odmítá spolupráci s petičním výborem na společné vizi PZ.
Rada města se s petičním výborem sešla
dvakrát, z toho jednou za přítomnosti zástupců firmy Exprin a projektantů záměru
rozvoje průmyslové zóny. Na obou jednáních byla deklarována vzájemná spolupráce tak, aby rozvoj průmyslové zóny přinesl
městu prospěch. I přes tuto skutečnost roznesl petiční výbor občanům města leták,
ve kterém se doslova uvádí: „Rada města:
neřeší podstatné problémy projektu a zatím odmítá spolupráci na vizi průmyslové
zóny,“ což je v přímém rozporu s dohodou
na vzájemné spolupráci. Věříme, že tuto
skutečnost petiční výbor napraví tak, abychom mohli dále společně jednat.

Z historie průmyslové zóny v Soběslavi
Před více jak 100 lety stáli Soběslavští
před důležitým rozhodnutím. Evropou
postupovala průmyslová revoluce, městská centra byla propojována železnicí, nastupovala elektrifikace, na okrajích měst
začaly vznikat rozsáhlé výrobní areály.
Industrializace a urbanizace dorazila i do
Soběslavi. Soběslavští radní tehdy učinili
zásadní rozhodnutí, které ovlivnilo podobu
města na další staletí. Na východním okraji města při železnici z Prahy do Českých
Budějovic dalo město zelenou vzniku průmyslové zóny. Nejprve v roce 1914 byl na
polích za železnicí vybudován iniciativou
královského švédského konzula podnik na
impregnaci dřeva Konsea (později Teerag,
Jihočeské dřevařské závody) a poté v roce
1919 na loukách zvaných na Špulíři vyrostla akciová společnost Lada.
Průmyslový areál postupně zabíral plochu
70 ha, což je pro srovnání podobné území jako rozloha celého svákovského lesa.
Největší část pracovní síly představovali

Hlavní brána Lady na počátku 30. let 20. stol., zdroj: Pohledy Soběslavské - díl 3
čeští dělníci, kteří přišli do Soběslavi jako
přistěhovalci z tehdejšího rozpadajícího se
Rakouska – Uherska, především z Vídně.
Počet obyvatel Soběslavi, který byl ještě na
počátku 20. století 3 800 osob, se prudce
zvýšil.
V dobách největšího rozmachu podniku
Lada zde pracovalo více jak 2 000 pracov-

níků. V následujících desetiletích se průmyslová zóna postupně rozrůstala do současné podoby. Využívala potenciálu, který
měla z minulosti. Jestliže „Terak“ existuje
a vyrábí dodnes, pak slavná továrna na šicí
stroje je historií. Na tradici jemného strojírenství však navázaly nové podniky jako
Banes, spol. s r. o., nebo Motor Jikov strojírenská, a. s.
Rada města Soběslavi
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Jak proběhla letní sezona v Soběslavi z pohledu infocentra?
Od ledna tohoto roku působí infocentrum
ve zrekonstruované budově staré radnice.
Díky novým prostorám a zajímavým architektonickým prvkům (např. skleněný most
u vstupu) se stalo vyhledávaným místem
turistů i místních obyvatel. Je opravdu co
obdivovat. Infocentrum je nyní důstojná
„vstupní brána“ do města, ve které se dobře pracuje.
Letos jsme opět v červenci a srpnu denně provázeli skupinky turistů po městských pamětihodnostech. Tyto prohlídky
s průvodcem jsme několikrát obohatili
o kostýmované prohlídky, kdy jsme do
naší obvyklé trasy zapojili i Blatské muzeum s expozicí věnovanou právě Rožmberkům. Toto spojení bylo nasnadě, neboť si
právě letos připomínáme 630 let od udělení městských práv Rožmberky. Těmito
prohlídkami provázela historická postava
Zuzana Vojířová. Během prázdninových
měsíců jsme naším městem provedli téměř
700 návštěvníků. Komentované prohlídky se tak staly oblíbenou a vyhledávanou
službou infocentra.

ristických regionech jako je Třeboň nebo
Tábor, nicméně jsme zaznamenali vzrůstající zájem o Soběslav. Snažíme se proto
zkvalitňovat a rozšiřovat propagaci města
směrem k turistům. S tím nám také pomáhají místní lidé díky jejich aktivitám na sociálních sítích.

Letos poprvé jsme nabídli večerní prohlídky, během kterých jsme vyprávěli pověsti a příběhy pojící se k tajemným místům
v Soběslavi. Průvodci po dva prázdninové
večery se stali Zuzana Vojířová, která stále
hledá svůj ztracený poklad, mnich a tajemná postava v kápi. Téměř hodinovou procházku městem využili především místní.
Během letních prázdnin naše infocentrum
navštívilo 3 673 turistů, což je průměrně
59 lidí denně. V počtu návštěvníků se sice
nemůžeme porovnávat s infocentry v tu-

V době letních prázdnin, červnových
a zářijových víkendů jsme zajišťovali zpřístupnění městské věže. Městskou věž jsme
otevřeli i mimořádně v době konání akcí
např. Noc kostelů, Dnů evropského dědictví, svátku sv. Václava. Během letní sezony vystoupilo na věž téměř 3 000 návštěvníků. Ocenili především krásný výhled
s informačními tabulemi a novou expozici
Byt hlásného.
Těší nás, že naše služby využívají i obyvatelé Soběslavi. Doufáme, že s rozšířením
služeb a při celoročním provozu na jednom
místě k nám zavítá více návštěvníků.
-pim-

Díky financím z kraje budou podpořeni pořadatelé akcí v Soběslavi
Město Soběslav pořídilo během léta 10 ks prezentačních stanů, které budou sloužit k podpoře cestovního ruchu ve městě a dále pomohou organizátorům kulturně-společenských a sportovních akcí
s jejich zajištěním. Projekt na pořízení prezentačních stanů byl finančně podpořen z dotačního programu Podpora cestovního ruchu
Jihočeského kraje pro rok 2020.
Nůžkové stany a dřevěné stánky si mohou bezplatně půjčit organizace a spolky za účelem pořádání kulturní, společenské a sportovní
akce na území města Soběslavi na dobu určitou. Půjčení zajišťují
pracovníci kulturního domu. Pro více informací se obracejte na infocentrum (Michaela Pimperová, tel: 381 508 195).
-pim-

Soběslavští čápi dostanou nové hnízdo
Hasičský záchranný sbor České republiky v pondělí 14. dubna odstranil čapí hnízdo z komína
v areálu Rožmberského hradu. Důvodem byl
dle vyjádření Odboru životního prostředí MěÚ
Soběslav jeho špatný stav.
Pomocí dronu byly zjištěny značné závady na
hnízdě, které se rozpadlo a zbylo z něho torzo.
Staré hnízdo bude proto nahrazeno imitací základu hnízda nového.
-min-
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VZPOMÍNÁME

Dne 20. 10. 2020 je tomu
10 let, kdy nás
navždy opustil pan
Václav Toman.
Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou.

Dne 10. 10. 2020
uplyne 16 let,
co nás navždy opustil
manžel a tatínek
pan Jan Dobra
ze Soběslavi.
Nikdy nezapomenou
a stále vzpomínají
manželka a synové.

Dne 16. 10. 2020 uplyne
10 let, co nás navždy
opustil tatínek, manžel,
dědeček Jaroslav Varga.
Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
•
•
•
•

Narození:
SáraTröglerová
Tomáš Uhlíř
Luboš Fridrichovský
Ella Fridrichovská

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Dne 26. října 2020
uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy
opustil pan Jiří Unger
ze Soběslavi. Kdo jste
ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Hana
a dcery s rodinami.

Dne 30. září 2020
uplynulo 24 let od úmrtí
naší milované maminky
a babičky paní Růženy
Veselé z Klenovic.
S láskou a úctou stále
vzpomíná dcera Alena
a syn Josef s rodinami.

Děkuji všem přátelům,
známým a kamarádům,
kteří se přišli naposledy
rozloučit s panem
Janem Přibylem,
rodákem z Čeraze.
Manželka Kamila.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úmrtí:
Josef Aujezdecký
Růžena Bláhová
Motija Buzková
Karel Čunderle
Marta Chmelíková
Jan Košina
Marie Kotrbová
Vladimír Kubeš
Jiří Markes
Stanislav Štefan
Růžena Štefanová
Jan Vejvar
Marie Zimová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Jaroslav Kazda oslavil 90 let
V pátek 11. září oslavil svou devadesátku
pan Jaroslav Kazda. Jako aktivní hokejista se podílel na významných hokejových
úspěších soběslavského hokeje ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století.
Pamatuje počátky hokeje v Soběslavi, který svou devadesátku naplnil minulý rok.
S družstvem dorostu hrál finále přeboru
jihočeské župy proti AC Stadion České
Budějovice, s družstvem dospělých pak
vybojoval divizi, když v boji o postup vyhráli ve Zlivi. Vzpomíná, jak se po zápase
stali terčem nespokojených zlivských fanoušků a jak před jejich zlobou prchali ze
hřiště. V památném zápase na zasněženém
zimním stadionu v Českých Budějovicích
porazili Sokol Toušeň, stali se vítězi divize,

a postoupili do druhé ligy. To už spolu s
Františkem Klečackým a Jaroslavem Bělohlavem řádil na hřišti legendární útok,
kterému se přezdívalo „Motýli“. Ve své
době byl elegantní bruslař. Jeho šikovnosti
si všimli i trenéři prvoligového Slavoje,
a nabídli mu místo v týmu, ale nedokázal
opustit partu kamarádů a nabídku odmítl
a dál hrál v Soběslavi. Je nejstarším žijícím
pamětníkem soběslavského hokeje.
Vedení oddílu ledního hokeje TJ Spartak
Soběslav a všichni jeho kamarádi přejí
Jaroslavu Kazdovi hodně zdraví a životní
spokojenosti.
Jiří Bouška
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SMRČKŮV DŮM OTEVŘEN
I V ŘÍJNU!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
SOBĚSLAV

Oproti
zvyklostem
Vás letos ve Smrčkově domě rádi přivítáme
i během října, a to denně kromě pondělí od 9
do 12 a od 12:30 do 17
hodin. Můžete tak poznat Život na Blatech
a Kozácku, seznámit se s osobností
hudebního skladatele Otakara Ostrčila
a pohlédnout na náš region očima malířů. Současně zde bude k vidění výstava
z díla Františka Peterky.

Změna výpůjční doby
Od 1. 10. 2020 vchází v platnost nová
výpůjční doba v Městské knihovně Soběslav:
Po – zavřeno
ÚT 9 - 12, 13:00 - 17:30
ST 9 - 12, 13:00 - 16:00
ČT 9 - 12, 13:00 - 17:30
PÁ 9 - 12, 13:00 - 15:30
První sobota v měsíci 9:00 - 12:00

FRANTIŠEK PETERKA
(1920 – 2007):
LIDOVÉ MOTIVY V KRESBĚ
A GRAFICE

Vzpomínka na Jiřího Menzela
ve filmovém klubu
Pátého září zemřel oscarový režisér Jiří Menzel, známý především filmy jako Ostře sledované vlaky (film získal Oscara za nejlepší
cizojazyčný film v roce 1967), trezorové Skřivánky na niti či komedií Vesničko má středisková.
Ve filmovém klubu uvedeme film Tlumočník,
kde Jiří Menzel ztvárnil jednu z hlavních rolí.
Na film Tlumočník jste zváni 5. října ve 20
hodin do soběslavského kina.
Za spolek Soběslávka,
Kateřina Růžičková

U příležitosti 100. výročí narození
Františka Peterky, jednoho z nejvýznamnějších výtvarných umělců našeho regionu, Vás až do konce října
zveme na výstavu představující jeho
kresby a grafiky, jejichž společným
jmenovatelem je inspirace motivy jihočeské lidové kultury. V komorní galerii
Smrčkova domu je představen zcela
jiný soubor děl, než jste mohli v Blatském muzeu vidět na výstavě konané
před pěti lety, přitom však postihující
celou škálu Peterkových výtvarných
technik. K výstavě jsme za finanční
podpory města Soběslavi vydali také
katalog, již 10. svazek edice věnované
regionálním tvůrcům. V pokladně je ke
koupi spolu s rozsáhlou monografií, vydanou v roce 2016, a souborem grafik,
které si můžete nechat zarámovat.

PŘÍRODOU KROK
ZA KROKEM
18. ročník přírodovědných exkurzí
v říjnu pokračuje mykologickou vycházkou „Houby Dubských vrchů“
a ornitologickými „Ptačí festivaly“
v Táboře a Sezimově Ústí. Podrobnosti
najdete na muzejním webu.
KURZ PALIČKOVANÉ
KRAJKY
Další kurz paličkování pro začátečníky
i pokročilé bude probíhat pod vedením
Lenky Jelínkové od 13. 10. do 22. 12.
vždy v úterý od 17:30 hodin v Rožmberském domě. Kurzovné za 10 lekcí
činí 500 Kč a je splatné přímo na místě,
účastnicím jarního kurzu bude odečtena částka za zrušené lekce minulého
kurzu.
Na viděnou v muzeu i v přírodě
se těší Daniel Abazid a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
Pondělí
17.00
20.00
Úterý
16.00
18.00
Středa
13.30
15.30
Čtvrtek
9.00

Pátek

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

Akce v říjnu/listopadu:
Pá 	2. 10. 	17.30 a 20.00 PARTIČKA - zakoupené
VSTUPENKY ZŮSTÁVÁJÍ V PLATNOSTI!
vysoká škola improvizace, která se nikdy nebude
opakovat!, velký sál, vstupné 480 Kč
So

3. 10.

18.00 Taneční kurzy 4., velký sál, vstupné 40 Kč

So

10. 10. 	18.00 Taneční kurzy 5., velký sál, vstupné 40 Kč

Út 	13. 10. 	19.00 DS Chvalovský, VZKŘÍŠENÍ, divadlo,
velký sál, vstupné 100 Kč
So	17. 10. 	18.00 Taneční kurzy – PRODLOUŽENÁ, hraje
RM Band, velký sál
So

24. 10. 18.00 Taneční kurzy 6., velký sál, vstupné 40 Kč

Ne	25. 10. 	10.30 Divadélko Mrak, VODNICKÁ POHÁDKA, velký sál, vstupné dospělý 60 Kč, dítě 40 Kč,
rodinné 2.,3…. dítě zdarma!
Po	26. 10. 	19.00 Pantheon production s.r.o., PERFECT
DAYS, divadlo - romantická komedie nejen
o ženách a nejen pro ženy, hrají Lenka Vlasáková,
Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová
/Eva Lecchiová, Petra Jungmanová, Vilém Udatný,
velký sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč
So

31. 10. 	18.00 Taneční kurzy 7.,
velký sál, vstupné 40 Kč

Pá

6. 11. 	19.00 HELENA VONDRÁČKOVÁ – Vzhůru
k výškám – KONCERT,
velký sál

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Předplatné Podzim 2020
• Pondělí 26. října v 19.00 hod.
Pantheon production s.r.o.
Liz Lochheadová
PERFECT DAYS
Romantická komedie nejen o ženách
a nejen pro ženy.
Režie: Petr Kracík
Postavy a obsazení: Barva - Lenka Vlasáková, Brendan - Jan Dolanský, Grant
- Jan Hofman, Sadie – Dana Syslová
/Eva Lecchiová, Alice- Petra Jungmanová,
Dave - Vilém Udatný
• Čtvrtek 26. listopadu v 19.00 hod.
Divadlo Verze
Eric Assous
Šťastný vyvolený
Nejenom zdařilá komedie, ale i příběh
k zamyšlení.
Režie: Thomas Zielinski
Postavy a obsazení:
Greg - David Matásek, Melanie - Linda
Rybová, Charlie - Jana Janěková ml.,
Jeff - Igor Chmela, Noel - Matouš Ruml
• Neděle 6. prosince v 19.00 hod.
Agentura Harlekýn
Ray Cooney
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Člověk v prekérní situaci a podrobný
návod, jak této situace snadno a rychle
docílit.
Režie: Martin Hruška
Postavy a obsazení:
John Brown - Václav Vydra /Jan Čenský,
Stanley Gardner - Josef Carda / Martin
Zahálka,Gavin Brown - Filip Cíl/ Daniel Kadlec, Vicki Brownová - Karolína
Vágnerová / Barbora Vágnerová,Barbara
Brownová - Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Mary Brownová - Jana Boušková
/ Zuzana Slavíková, Strejda Alfons
- Miloslav Mejzlík / Martin Hruška
Informace pro předplatitele:
Cena pro předplatitele – doplatek 300 Kč
Cena pro „nové předplatitele“ 900 Kč
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POZVÁNKA DO KDMS
Pátek 2. října 17.30 a 20.00 hod.
PARTIČKA - zakoupené VSTUPENKY ZŮSTÁVÁJÍ
V PLATNOSTI!
Vysoká škola improvizace, která se nikdy nebude opakovat!
Vstupné 480 Kč

Středa 7. října v 19.00 hod.
POSTEL HOSPODA KOSTEL - TALK SHOW
- ZBIGNIEW JAN CZENDLIK,
řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti, působící od roku 1992 v České republice, a děkan lanškrounský. Je mediálně známý zejména díky přátelským vztahům
s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Obsahem talk show Postel hospoda kostel je vyprávění příběhů z jeho života osobního i jiného…podané humorem jemu
vlastním. V průběhu 90 minut se tak dotýká mimo jiné problematiky současného světa, s čímž se rád s diváky otevřeně
podělí. Součástí pořadu je autogramiáda jeho knih.
Vstupné 250 Kč

Neděle 25. října v 10.30 hod.
Divadýlko Mrak
VODNICKÁ POHÁDKA
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a čarování, protkaná
známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou dcerou
Běličkou v klidné tůňce v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka, proto, aby v něm našla,
podle pověstí, zakopaný poklad….
Vstupné dospělý 60 Kč, dítě 40 Kč, rodinné 2.,3…. dítě
zdarma!

Pátek 6. listopadu v 19.00 hod.
HELENA VONDRÁČKOVÁ
Vzhůru k výškám
KONCERT
Legenda české populární hudby Helena Vondráčková vyrazí
letos na další česko-slovenské turné.
„Půjde o jubilejní rok, přelomový rok 2020. A tak jsem se
rozhodla celé turné pojmenovat Vzhůru k výškám. Netřeba
asi dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem mého velkého hitu z filmu S tebou mě baví svět,“ dodala zpěvačka.
„Mohu prozradit, že hostem mého koncertu v Soběslavi bude
úžasná taneční skupina Tap Academy Prague, kterou vede
mistr světa ve stepu Tomáš Slavíček,“ doplnila Helena Vondráčková.
Ta se letos také chystá vydat novou autorskou desku
a v březnu převezme v Národní opeře v ukrajinském Kyjevě
cenu pro Osobnost roku.
Vstupenky již v prodeji!
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V sobotu 12. 9. se do Soběslavi sjely desítky historických
vozidel z různých koutů republiky. Veteran Car Club Soběslav
pozval veřejnost na podzimní akci O pohár města Soběslav
- sraz historických vozidel.
Ta se letos poprvé nenesla v soutěžním duchu. A tak klasickou
soutěžní část nahradila pouze prátelská vyjížďka za slunného
počasí.
Děti i dospělí obdivovali veterány na náměstí Republiky od 10 do
13 h. Výstava historických vozidel ale nebyla jedinou zajímavostí dne. V kontrastu s veterány si návštěvníci prohlédli také nové
automobily Škoda a motocykly značky JAWA. Zajímavý zážitek
si pro ně připravili také dobrovolní hasiči z Mažic, kteří zaujali
a rozesmáli široké obecenstvo svou ukázkou zásahu prvorepublikových hasičů s hasičskou stříkačkou taženou koňským spřeže-

ním. Jejich dobové kroje přitom na krátkou dobu ozdobily náměstí
obdobně jako nablýskaní veteráni lesknoucí se v paprscích slunce. Příjemnou atmosféru na náměstí podpořila dobrá hudba v podání hudební skupiny Humpolecký dixieland. Pivo teklo proudem a zajištěno bylo i dobré občerstvení.
Po 13. hodině návštěvníci zamávali osádce vozidel při startu
na vyjížďku po okolních obcích a městech. Ta byla zakončena
v kempu Karvánky, kde k poslechu a tanci v rámci večerního programu zahrála kapela Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo.
-min-
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V září u SoStánku zahrál Ondra Kříž
V sobotu 19. 9. byl slavnostně otevřen stánek s občerstvením na náměstí Republiky. Řada Soběslaváků se v sobotní podvečer sešla na náměstí Republiky a posilnila se čerstvým pivem od pivovaru Obora. K posezení s přáteli jí známé hudební
pecky zahrál vynikající hudebník Ondra Kříž. Milovníci výšek a západu slunce si mohli prohlédnout náměstí za soumraku
z městské věže. První kulturní akce se stánkem na náměstí je tak za námi a ty následující snad nezastaví ani nemoci a mrazivé počasí zimních dnů. :) SoStánek můžete navštívit denně v této otevírací době: Ne až Čt 16 - 20 a Pá a So 16 - 22. Bližší
informace včetně aktuální otevírací doby naleznete na FB profilu SoStánku.

autor foto: S. Tošner

Vino et verbum zakončila beseda s Jakubem Szántó
V pátek 18. 9. v Soběslavi o Blízkém východě povyprávěl
český novinář, televizní reportér a zahraniční zpravodaj
Jakub Szántó.
Poslední letošní literární beseda z cyklu Vino et Verbum pořádaného spolkem Soběslávka se tentokrát konala před kostelem
sv. Víta. Návštěvníci si nad sklenkou dobrého vína poslechli
vyprávění o Palestýně, Izraeli a jiných zemích Blízkého východu, včetně Íránu nebo Iráku. Szánto představil svou novou
knihu Z Izrastiny s láskou (vyjde v říjnu) a podělil se o své
zkušenosti z Blízkého východu, které získal jako televizní
reportér (ČT) a díky pobytu v izraelském Tel Avivu.
Na závěr nechyběla ani diskuze, do které se zapojili zástupci
z řád početného publika. Přestože večer bylo chladno, vydržel
Szántó poutavě vyprávět dlouho a na závěr přednášku zakončil veselou anekdotou věnovanou arabštině.
Zájemci si mohli na místě pořídit knihu Za oponou války, oceněnou cenou Magnesia Litera, nebo si již zakoupené knihy
nechat podepsat.
-min-
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MŠ DUHA
Celá duhová školka v září znovu ožila. Děti
čekalo hned po otevření vstupních vrátek překvapení, nové malby na chodnících, které jim
zpestří příchod i odchod ze školky. Září znamená nový začátek, seznamujeme se s novým
prostředím i novými kamarády. Společně jsme
si vytvořili pravidla, aby nám spolu ve školce
bylo hezky. Počasí nám přálo a mohli jsme trávit co nejvíce času
venku, většinou na zahradě. Jsme moc rádi, že zahradu můžeme využívat ke hraní, práci i poznávání. Děti baví i hra na přírodovědce,
pomocí pozorovacích sad hledají brouky, mravence nebo žížaly, na
„motýlím“ keři mohou obdivovat krásně zbarvené motýly. Už brzy
se můžeme těšit i na realizaci dalších částí našeho projektu Zahrada
sedmi barev, pomocí dalších dotací bychom chtěli vybudovat vodní
prvek a oblast „farmy“.		
kolektiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Informace pro rodiče
Vzhledem k současné epidemiologické situaci informujeme rodiče také prostřednictvím měsíčníku Hláska.
Adresa MŠ: MŠ Soběslav, Nerudova 711,
Soběslav – informace o činnosti webu:
www.mssobeslav.cz. Zde naleznete základní menu, odkazy k jednotlivým třídám
apod.
Na webových stránkách je zveřejněn nový
Školní řád a Školní vzdělávací program
„BAREVNÉ KORÁLKY“ který v letošním roce doplňuje dílčí projekt: Rok se
skřítkem Soběslaváčkem. Mateřská škola
je zapojena do projektů e-Twinning - spolupráce evropských škol prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií, do projektu Děti do bruslí – výuka
základů správného bruslení pro děti od 4
let, do projektu Zvládneme to spolu hravě
– Šablony III, do projektu MAS – metodická podpora pro pedagogy MŠ v oblasti
speciální pedagogiky.
Děti by měly navštěvovat v rámci dopoledních činností tělocvičnu TJ Spartak. Kromě výše uvedených aktivit máme v plánu
uskutečnit další akce, jako jsou besedy,
koncerty, kino, karneval, výstavu v měst-

Informace z DDM
DDM nabízí volná místa
v některých zájmových
kroužcích, aktuální informace najdete na našich
webových stránkách www.
ddmtabor.cz v odkazu FILTRY pobočka
Soběslav.
V sobotu 17. října pořádáme od 9.00 do

ské knihovně, Kouzelnou noc, Stužkování
předškoláků, pochod za strašidlem Doudlem atd. O všem budou rodiče informováni na webových stránkách školy. Jak
vše bude vhledem ke coronavirové situaci
pokračovat, nikdo zatím neumí odhadnout.
Budeme se snažit udělat pro děti a rodiče
maximum.
Chceme, aby spolupráce mezi učitelkami
a rodiči fungovala na základě oboustranné
důvěry a otevřenosti, porozumění, respektu a ochoty. Naší hlavní prioritou je osobní
kontakt s rodiči/učitelky pravidelně infor-

11.00 hodin Tvořivou dílnu „Vyrábíme
kočku“- pro děti od 8 let. Zájemci si mohou
vyrobit podle své fantazie kočku z polystyrénu a vaty.
Cena: (materiál, barvy) 80 Kč, pro členy
zájmových kroužků 70 Kč. Přihlášky předem v DDM, nejpozději do 14. 10. 2020.
S sebou si vezměte pracovní oděv a přezůvky.
Další Tvořivá dílna se koná v sobotu

mují rodiče o jejich dětech/ a individuální
konzultace dle daných potřeb.
Co nového děti prožily v září ve školce?
Předškoláci z hvězdičkové třídy navštívili
městskou knihovnu a děti si ve věži Hláska
prohlédly výstavu obrazů Jana Mináře
– tatínka našeho kamaráda Viktorka. Obrazy se nám moc líbily. Děti s nadšením
hádaly, jak se asi který obraz jmenuje a co
vyjadřuje. Na terase knihovny jsme se vyfotografovali s Petrem Vokem.
kolektiv zaměstnanců MŠ Nerudova

24. října od 9.00 do 11. 00 hodin. Tentokrát zveme zájemce o „Aranžování z přírodnin“. Budeme vyrábět dekoraci do bytu
z přírodních materiálů. Dílna je určena pro
děti od 7 let.
Cena: (materiál) 50 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 40 Kč. Přihlášky předem v DDM, nejpozději do 21. 10. 2020.
Jaroslava Kohoutová
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RC SOBÍK
Milé
maminky
a další příznivci
našeho spolku. Poslední den prázdnin
jsme otevřeli naše
brány veřejnosti a udělalo nám velikou
radost, že k nám našlo cestu tolik stávajících, ale i nových maminek. Tím, že jste
si zakoupili permanentky, zajistili jste si
místo v našem pravidelném programu.
Plně se obsadily všechny aktivity. Rádi
bychom proto upozornili, že bez přihlášení
lze nyní navštívit pouze volnou hernu, kondiční cvičení pro maminky a cvičení s kočárky. V rámci volné herny si mohou děti
pohrát a maminky posedět u dobré kávy.
Kondiční cvičení pro maminky i cvičení
s kočárky lze navštívit jak s dětmi, tak bez
dětí. Jedná se o cvičení, kdy máte možnost se pořádně protáhnout, zlepšit kondici
a formovat svoji postavu.
V říjnu pro vás opět připravujeme zimní
burzu dětského oblečení pořádanou v kul-

Náš pravidelný program na tento školní rok:
8.30 - 11.30
9.00 - 10.00
15.00 - 17.30
17.30 - 18.30
9.00 - 9.45
10.15 - 11.00

Volná herna s možností hlídání (Eva)
Cvičení s kočárky (Niky)
Volná herna (Iva)
Těhotenské cvičení (Iva)
Pohybové hrátky I. (Pavla)
Pohybové hrátky II. (Pavla)

Středa
Čtvrtek

8.30 - 11.30
15.00 - 16.00
16.15 - 17.15

Volná herna (Petra)
Sobíkův mix zájmů novinka (Iva)
Kondiční cvičení pro maminky (Iva)

Pátek

9.00 - 9.45
10.15 - 11.00

Pohybové hrátky III. (Pavla)
Pohybové hrátky IV. (Pavla)

Pondělí

Úterý

turním domě, kterou tentokrát rozšíříme
i o prodej dámského oblečení. O přesném termínu vás budeme včas informovat
přes naše facebookové a webové stránky,
kde naleznete i veškeré aktuální informa-

ce k programu. Všem rodinám přejeme
poklidné podzimní dny.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Zažít město jinak 2020
Představte si slunečné nedělní odpoledne v pěkném parku. Povídáte
si s přáteli a se sousedy, k tomu popíjíte kávu nebo čaj a ochutnáváte
výborné domácí lahůdky. Kolem
zní smích, děti skotačí a hrají hry.
Je libo trochu hudby? Můžete si poslechnout třeba dudy nebo africké
bubny a pak si na ně zkusíte zahrát.
Lákavá představa? Tak tohle všechno jste mohli prožít v neděli 13. 9.
na Promenádě, kde se opět konalo
sousedské setkání v rámci projektu ,,Zažít město jinak.“ Bylo
to příjemné odpoledne v rodinné
atmosféře, kde každý z příchozích
mohl něčím obohatit ty druhé.
Děkujeme!
Radovan Žák, Soběslávka

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

Tradiční říjnová výstava chovatelů zrušena!
Soběslavská výstava spojená s okresní výstavou holubů, králíků okrasný vodní drůbeže a exotického ptactva, která se měla konat od 2. 10.
do 4. 10. 2020 v areálu chovatelů, je z důvodu COVID-19 zrušena.
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I MY
Máte dítko, se kterým
si nevíte rady?
Je vaše dítě moc “rychlé” či “pomalé”?
Máte pochybnosti a chcete vědět, co by
bylo pro něj nejlepší? Chcete se poradit, jakými hračkami jej můžete rozvíjet? Nedaří
se mu ve školce?
Naši odborníci se denně setkávají s dětmi, které pozdě mluví, chodí, chovají se
odlišně od ostatních dětí. Spolupracujeme
s mateřskými školami, rodičovskými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami. Pomáháme 20 let.
Věnujeme se především dětem s handicapem. Handicap je pro nás i opožděné mluvení a pohyb a nebo naopak hyperaktivita
či agresivita.
Chtěli jsme rodičům ze Soběslavi a okolí
umožnit zdarma se zeptat na to, co je u svého dítěte trápí. I drobná rada, vhodné hračky, jiný způsob komunikace může udělat
v chování dítěte divy.

Máme radost, že jsme získali finance
a tak se můžete přijít poradit zdarma.
Pokud máte dítě do 7 let, můžete své
dotazy zavolat na tel. 775 104 920, napsat na
imy@imypomahame.cz a nebo přijít ve
čtvrtek 22. října mezi 9 - 12 hodinou.
Budeme se na Vás těšit.
Projekt bezplatných konzultací je podpořen z Grantového programu Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků The
Velux Foundations.

Máte doma
víc než jedno dítě?
Tak to možná znáte. Jednomu (a to se může
v průběhu času měnit) věnujeme více pozornosti, reagujeme na něj s větší shovívavostí. Víme o tom, nechceme to, ale stejně
se to děje. A pokud jedno z dětí má handicap, na další děti už rodičům nezbývá
příliš energie a síly. Tito sourozenci se pak
potýkají s nedostatkem pozornosti mamky
a táty, žárlí, “zlobí”...

Na přání takovýchto rodičů, využívajících
naši službu ranou péči, jsme proto uspořádali 11. - 13. září již po páté víkendový
pobyt u koní. Cílem bylo posílit u zdravých
sourozenců sebevědomí. Dát jim zažít co
nejvíce pozornosti a zábavy. Umožnit navázat nové vztahy s kamarády, kteří zažívají to samé.
Intenzivně se jim věnovali naši odborníci,
studenti-dobrovolníci a psycholožka.
A tak mezi projížďkami na koních a hraním
her došlo i na slzy, ale především na hodně
usměvavých chvil.
Děkujeme Vám všem, soukromým dárcům,
sbírce “KUŘE” - Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti. Díky Vám si děti zažily
výjimečný víkend.
Více na www.IMYpomahame.cz.
Klára Csirková
I MY, o.p.s.

Názory
Úvaha nad průmyslovou zónou a smysluplným rozvojem města
Úvahy nad dopady průmyslové zóny na
město Soběslav byly již popsány jinde.
Proto jen malé shrnutí. Navrhovaný projekt bude mít zásadní dopad na náš život
v Soběslavi. A to v podobě zatížení jako je
hluk, světelný smog, obří haly, nárůst dopravy a dále změnu rázu krajiny, poškození
krajiny umělými materiály použitými při
výstavbě hal a rovněž samotnou výrobou.
Je zde i jiná varianta, která by byla přínos-

nější a příjemnější jak pro město Soběslav
a lidi v ní žijící, tak pro krajinu a přírodu.
Tímto může být smysluplné využití zemědělské půdy ve prospěch města a obyvatel
a zároveň i ozdravení krajiny. Nebylo by
důležitější přeměnit tvář města zkrášlením
krajiny, žít v ekologicky čistém prostředí
a mít z toho všeho ještě prospěch tím, že
budeme podporovat zemědělskou činnost
s důrazem na šetrnou péči o krajinu a přispějeme k samozásobitelství města a okolí

vypěstovanými surovinami? Není to přínosnější a zdravější?
Chtějme vytvořit město, které jde raději
příkladem spolupráce nepostavené pouze
na komerčních základech. Zamysleme se
nad tím, co je spolupráce, rozvoj města
směrem ke zdravé společnosti, spoluúčast
na tvoření vlastních zdrojů potravin a vytváření zdravých a čistých míst i pro další
generace našich potomků.
T. Z.

Příspěvky v rubrice „Názory“ nevyjadřují názory redakce.

Astronomický přístroj s největší odraznou plochou v Jihočeském kraji byl zprovozněn v Soběslavi
Dne 9. 9. 2020 přesně v 19 hodin 19 minut byl na Svákovské hvězdárně startem
rakety symbolicky zahájen provoz astronomického přístroje s parabolickou odraznou plochou o průměru tři metry. Jedná se
o astronomický přístroj s největší odraznou
plochou, který je nyní provozován na jihu
Čech. Slavnostního uvedení do provozu se
zúčastnili i vzácní hosté: předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků Alena
Šolcová, předseda Českého spolku horologického pan Petr Král, za Hvězdárnu a
planetárium Č. Budějovice s pobočkou na
Kleti se zúčastnil hvězdář Miloš Tichý, za

Hvězdárnu prof. Fr. Nušla v J. Hradci Jan
Štrobl a za Hvězdárnu Fr. Pešty v Sez. Ústí
pan Petr Bartoš. Radioteleskop pokřtil
vedoucí Skupiny astrofyziky vysokých
energií AsÚ AV ČR Martin Jelínek. Radioteleskop Talíř 01 bude sloužit k výzkumu
kosmického počasí a meteorů v rámci programu Vesmír pro lidstvo.
Za Svákovskou hvězdárnu Martin Kákona,
předseda Jihočeské pobočky
České astronomické společnosti.
autor fota: M. Bucinský
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POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• Policisty OO PČR Soběslav již prověřovaný pachatel v době od 20:10
hod. dne 2. 8. do 5:30 hod. dne
3. 8. překonal oplocení areálu firmy
v Soběslavi, následně kamenem poškodil skleněnou výplň okna v hodnotě 3 000 korun, kterým se dostal dovnitř do kanceláře, kde odcizil 6 000
korun v červené kovové pokladničce.
Firmě byla způsobena poškozením
a odcizením škoda ve výši 9 200 korun. Podle trestního zákoníku hrozí
pachateli trest odnětí svobody až na
dvě léta.
• V období od 21:00 hod. dne 4. 8. do
9:30 hod. dne 5. 8. neznámý pachatel
odstranil visací zámek ze stavební buňky v Soběslavi, kde následně odcizil
úhlovou brusku zn. Narex, elektrické
míchadlo na maltu zn. Einhel, aku vrtačku Black and Decker, prodlužovací
kabely a zahradní hadice. Na místo
přivolán psovod se služebním psem
a kriminalistický technik, který následně zajistil stopy. Škoda předběžně

odhadnuta na částku 10 000 korun.
Dle § 205 odstavec 1 písmeno a) a b)
trestního zákoníku hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na dvě léta, zákaz
činnosti nebo propadnutí věci.
• Dne 14. 8. na lavičce dětského hřiště
v Soběslavi nalezl K. K. mobilní telefon zn. iPhone 8, kdy tento odevzdal
jako nález na Obvodní oddělení policie ČR v Soběslavi. Následnou lustrací byl zjištěn majitel předmětného
mobilního telefonu, kdy tento si jej
neprodleně vyzvednul na místním oddělení. Tímto děkujeme poctivému nálezci a apelujeme na ostatní, že přečin
Zatajení věci podle § 219 odstavec
1 trestního zákoníku může být potrestán odnětím svobody až na jeden rok
nebo zákazem činnosti.
• Policisté místního oddělení prověřují, jim již dobře známého, pachatele
dalšího vloupání a to do restaurace
v Soběslavi. Tento v době od 21:50
hod. dne 22. 8. do 12:39 hod. dne

Festival v Zálší zrušen
Vážení přátelé dechové hudby,
s lítostí oznamujeme, že v letošním
roce se ruší konání již tradičního
6. ročníku Festivalu malých
dechových hudeb, který se koná
vždy v měsíci říjnu v Zálší, z důvodu
rozšiřující se koronavirové nákazy.

23. 8. rozbil skleněnou výplň okna a
po vniknutí dovnitř zde odcizil hotovost ve výši 4 300 korun, škoda vzniklá poškozením je ve výši 1 000 korun.
I za tento čin, v případě prokázání
viny, hrozí pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta.
• V nočních hodinách dne 24. 8. se pachatel vloupal do prodejny stavebnin
v Soběslavi, odkud odcizil finanční
hotovost ve výši 17 600 korun. Policisty Obvodního oddělení jsou nyní
prováděny úkony dalšího šetření s podezřelou osobou.
• Neznámý pachatel v noci dne 28. 8.
v kempu u obce Roudná vnikl bez užití
násilí do neuzamčené dřevěné chatky,
kde prohledal peněženky zde spících
osob a odcizil jim finanční hotovost
v celkové hodnotě bezmála 20 000
korun.
za OO PČR Soběslav, pprap. Jana Štecová

Rozpis zápasů na měsíc říjen
FK Spartak Soběslav
7.

Soběslav

Suchdol

So 3. 10.

10,00

žáci

7.

Soběslav

Mýto

So 3. 10.

15,00

muži

7.

Soběslav

Větrovy

Ne 4. 10.

10,00

dorost

7.

Soběslav „B“

Milevsko „B“

Ne 4. 10.

16,00

muži B

8.

Ml.Vožice

Soběslav

So 10. 10.

10,00

žáci

1.

Kunžak

Soběslav

So 10. 10.

10,00

dorost

KULTURÁK SLAVÍ 40

8.

Mar.Lázně

Soběslav

So 10. 10.

10,30

muži

KD Veselí nad Lužnicí zve v neděli
4. 10. na akci ke 40. výročí otevření
budovy kulturního domu. Těšit se můžete od 16 h na vernisáž výstavy nejen
fotografií z historie budovy, ale i plánů
a záměrů a od 17 hodin na koncert filmových melodií v podání táborského
symfonického orchestru Bolech. Pod
taktovkou Jiřího Sychy uslyšíte skladby
z filmů Piráti z Karibiku, Schindlerův
seznam, Pearl Harbor, Titanic, Fantom
Opery, Tenkrát na Západě a mnoha dalších. Ochutnat budete moci chuťovky
retro i budoucnosti. Program ukončíme
v 19 hodin v exteriéru před kulturním
domem. Propojení tance a ohně v podání
Neiry Lohikäärme uvidíte nejen na pontonu na řece Lužnici.

8.

Jistebnice

Soběslav „B“

So 10. 10.

12,00

muži B

9.

Ševětín

Soběslav

So 17. 10.

09,00

žáci

9.

Soběslav

Rokycany

So 17. 10.

14,30

muži

9.

Sepekov

Soběslav

Ne 18. 10.

10,00

dorost

9.

Soběslav „B“

Hradiště

Ne 18. 10.

15,30

muži B

1.

Soběslav

Křemže

So 24. 10.

10,00

žáci

10. Beroun

Soběslav

So 24. 10.

14,30

muži

10. Mirovice

Soběslav „B“

So 24. 10.

14,30

muži B

10. Soběslav

Lišov

Ne 25. 10.

10,00

dorost

11. Soběslav

Dynamo

So 31. 10.

14,00

muži

Těšíme se v příštím roce.
Spolek Přátelé obce Zálší a Klečaty.
Předsedkyně Jitka Štiplová
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Pohár starosty města Soběslav si odvezla Choceň
První zářijový víkend proběhl hokejový turnaj, který se původně měl hrát
v březnu a zastavil ho Covid-19. Na
zimním stadiónu v Soběslavi domácí
SPARTAK přivítal týmy HC Rokycany, HC Smíchov 1913, HC Spartak
Choceň a HC Slovan Louny, které
se ve dvou dnech mezi sebou utkaly
o pohár starosty města Soběslavi. První
místo vybojoval HC Spartak Choceň.
Domácí tým OLH Spartak Soběslav
obsadil druhé místo. Pohár vítězům
předal starosta města Jindřich Bláha.
„Zlatá medaile nám utekla o jeden gól,
ale každopádně můžeme být s výkony našich svěřenců spokojení,“ uvedl
k závěru turnaje David Čížek.
Pořadatelé odměnili také nejúspěšnější

hráče v několika kategoriích. Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen
Vojtěch Bartheldy (HC Spartak Choceň), nejlepším střelcem se stal Tadeáš
Grunt (HC Slovan Louny) a nejlepším
brankářem Šimon Hněvkovský z OLH
Spartak Soběslav.
Konečné pořadí turnaje
• HC Spartak Choceň
• OLH Spartak Soběslav
• HC Slovan Louny
• HC Rokycany
• HC Smíchov 1913
Organizátoři děkují společnostem,
které turnaj podpořily a přispěly cenami pro všechny týmy.
-min-

O hokeji s Davidem Pánkem a Vladimírem Mácou
Před startem sezony jsme položili několik otázek trenérskému duu našeho
Áčka, Davidu Pánkovi (DP) a Vladimíru
Mácovi (VM)
Po loňské úspěšné sezóně budou fanoušci natěšení na nový ročník Krajské ligy.
S jakými cíli do něj jdete?
DP: Cíle jsou stejné jako v sezóně předchozí. Hlavní je pro nás postup do play off
a zvládnutí prvního kola. Dál už by vše,
vzhledem k vyrovnanosti soutěže, záleželo
na momentální formě.
VM: Cílem je jako v loňské sezóně předvádět kvalitní výkony v základní části, zabudovávat juniory do sestavy a vybudovat si
dobrou výchozí pozice do play off. V play
off se pokusit dostat co nejdále.
Jak hodnotíte proběhlou přípravu?
DP: S přípravou jsem spokojen, tým pracoval poctivě.
VM: Příprava proběhla bez větších problémů. V srpnu měli hráči min. 2 tréninky
v týdnu a zápas. Dobrou přípravou byl
i vydařený memoriál Pavla Háka. Kaňkou
je pouze vážnější zranění nové posily Jakuba Šimáka hned v úvodním přípravném
zápase.
Doznal kádr mužů nějakých změn, skončili nějací hráči, odešli do jiných soutěží,
přivítali jste nějaké nové tváře?
DP: Oproti loňské sezoně budeme postrádat dva obránce, Petr Sládek skončil
a Adam Čížek bude hostovat v juniorce

Motoru ČB a také gólmana Jakuba Balouna, který se rozhodl pro hostování v táborské juniorce. Z útočníků bude pravděpodobně chybět Adam Přibyl - hostování HC
Tábor. Novými tvářemi budou obránce Jakub Novák hostování z juniorky Motoru ČB
a Jakub Šimák hostování z HC Milevsko,
momentálně bohužel po operaci ramene
z přípravného utkání se Samsonem ČB.
VM: Dále jednáme o hostování brankáře
z HC Tábor. Obnovení hráčské kariéry
zkouší matador Jiří Smrž. Do týmu JČ univerzity byl uvolněn na střídavý start útočník Dominik Kaisler.

Na druhou stranu možná ohrozí působení
jiných týmů v lize.
VM: Je to určitě zpestření soutěže. Jen čas
ukáže, jakou kvalitu to přinese.
Počítáte se zapojováním hráčů juniorky
do kádru mužů, jako tomu bylo v loňské
sezóně, kdy dostali velký prostor?
DP: Hráči juniorky budou určitě dostávat
šanci, protože do budoucna chceme stavět
hlavně na vlastních hráčích.
VM: Jak uvedl David, je to jeden z našich hlavních cílů, se kterým vstupujeme
do nové sezony.
Co vás trápilo před sezónou?
DP: Hlavně zranění některých hráčů a nejistota ohledně vývoje spojeného s pandemií.
VM: Zranění Jakuba Šimáka a koronavirus. Jinak kádr vypadá velice dobře.

Jaká poslední utkání v rámci přípravy
proběhla v září?
DP: Kromě přípravy s Medvědy, kterou
zmiňuje Míra, jsme sehráli ještě utkání
s naší juniorkou.
VM: V neděli 13. 9. jsme sehráli poslední
přípravný zápas v domácí hale se Slavojem
Český Krumlov od 17:00.
Krajská liga se rozrostla o nové týmy,
jak to vnímáte?
DP: Nejvýraznější nováček bude samozřejmě Samson České Budějovice, který bude
pro diváky jistě atraktivním soupeřem.

Z čeho máte naopak dobrý pocit?
DP: Z toho jak kádr v přípravě šlapal.
VM: Z pracovitosti všech hráčů a velmi
dobré party, která táhne za jeden provaz.
Co byste vzkázali našim fanouškům?
DP: Budeme se těšit na jejich podporu
a doufám, že start sezóny proběhne podle plánu bez omezení, která teď provázejí
všechna sportovní odvětví.
VM: Aby náš tým podporovali po celou sezonu, tak jako tomu bylo v loňské. Třeba
i v těžších chvílích.
redakce ve spolupráci s D. Čížkem
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MISTROVSKÁ UTKÁNÍ
OLH SPARTAK SOBĚSLAV
2. 10. 18,30

MUŽI - HC VAJGAR

3. 10. 10,00
16,00

DOROST - DDM Č.BUDĚJOVICE
JUNIOŘI - HC STRAKONICE		

4. 10.

9,30
17,00

MŽ,SŽ - HC TÁBOR		
MUŽI - HC VIMPERK		

11. 10. 10,30

4., 5.TŘ - HC TÁBOR		

16. 10. 17,30

JUNIOŘI - HC PELHŘIMOV		

17. 10. 10,00
12,30

DOROST - HC STRAKONICE		
MŽ,SŽ - SLAVOJ Č.KRUMLOV

18. 10.

DOROST - STŘELCI J.HRADEC
MUŽI - HC MILEVSKO		

9,30
17,00

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
(ŘÍJEN 2020)

Program sportovišť TJ Spartak na spartaksobeslav.
isportsystem.cz/
4. 10., NE
11. 10., NE
18. 10., NE
25. 10., NE
28. 10., ST
29. 10., ČT
30. 10., PÁ

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
10,00 - 11,45
10,00 - 11,45
10,00 - 11,45

Vstupné 40 Kč.

30. 10. 17,30

JUNIOŘI - DDM Č.BUDĚJOVICE

SETKÁNÍ NP SILNICE

31. 10. 10,00
13,30
17,00

4., 5.TŘ - HC MILEVSKO		
3.TŘ - TÁBOR ,Č.KRUMLOV		
JUNIOŘI - METEOR TŘEMOŠNÁ

Setkání bývalých zaměstnanců
NP Silnice se z hygienických
důvodů nekoná.

Farma Doňov přijme:
- brigádníky na krouhání zelí
a sklizeň zeleniny

- traktoristu
bližší informace
p. Mastný tel. 608 828 229

REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
BYTŮ A DOMŮ
Tel. 605 829 610

Výroba pergol,
dřevěných teras,
zahradních chatek
a různých
dřevostaveb
Tel. 736 103 143

ZEMNÍ PRÁCE
VÝSTAVBA KOUPACÍCH
JEZÍREK A BIOTOPŮ
Kubát Stanislav
Dráchov 23
tel. 604 463 338
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INFOCENTRUMV RADNICI

Vedle informací nabízíme:

turistické vizitky, známky a deníky, odznaky

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

říjen 2020

25

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách, slepičky Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 15 - 19
týdnů, cena 169 - 229 Kč/ks.
Prodej:
Soběslav - u vlakového nádraží
31. 10. 2020 - 17.50 hod.

Farma Doňov
nabízí krouhané
zelí z vlastní
produkce a jinou
zeleninu např.
červenou řepu,
mrkev, cibuli,
brambory, květák, celer, pór aj.
Více info na www.farmadonov.cz.
Prodej ze dvora na adrese
Doňov 3:
Po-pá 10-17 hod, so 8-12 hod
Tel. 608 379 623

Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18

Tel.: + 420 605 163 108

Přijímáme objednávky
na vykrmená kuřata a krůty.

KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz

www.geodeziejih.cz

PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

info@geodeziejih.cz

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

•

Prodám letošní pšenici. 1q /400 Kč.
Tel. 603 413 273

•

Prodám kombinovaný sporák zn. Gorenje.
K tomu nabízím 2 ks 10 kg plynových bomb.
Tel: 723 706 222
Koupě

•

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

•

Koupím garáž u Otavanu, u stavebnin nebo
Na Ohradě, p. Lintner, tel. 603 215 215

•

Koupím garáž v Soběslavi. Platím hotově.
Tel. 776 468 750
Ostatní

•

Nabízím malířské a natěračské práce.
Tel: 728 987 702.

•

Pronajmu plně vybavený byt 1+kk na náměstí
v Soběslavi. Telefon: 381 522 076

•

Pronajmu malou kancelář na náměstí
v Soběslavi. Telefon: 602 447 051
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Termín uzávěrky inzerce - 10. 10., pište na hlaska@musobeslav.cz
SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

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

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz
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