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Všem čtenářům přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobních i pracovních úspěchů v novém roce.

V prosinci přijel do Soběslavi Mikuláš. Kočár tažený koňmi jej dovezl na náměstí Republiky, kde jej s očekáváním
přívítala řada malých ratolestí (více str. 11).
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KULTURNÍ AKCE
Konání akcí závisí na aktuální epidemické situaci a platných nařízení
vlády ČR.
Výstavy:
leden - výstava fotografií obrazů města Soběslav ve výlohách některých
obchodů na náměstí Republiky a v blízkém okolí (více str.18)
Akce v Soběslavi:
•
•
•
•
•
•

Čt 23. 12. Živý betlém, náměstí Republiky, 16 h
So 25. 12. Vánoční vytrubování, nám. Republiky, 14 h
St 29. 12. Kamenáč band - koncert, zahrají: Ondra Kříž – piano
zpěv, Jiří Matys - kontrabas, baskytara, Michal Klimeš
– kytara, zpěv, Dan Hruška – bicí, náměstí Republiky, 16 h
Pá 28. 1. Rybářský ples, kulturní dům, 20 h
Ne 30. 1. Jak víla Modrovláska splnila tři přání - divadelní hra
pro děti, CziDivadlo Praha, kulturní dům, 10.30 h
Ne 6. 2. Dasha - Pajky Pajk - Epoque Quartet – koncert, velký
sál kulturního domu, 19 h
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republika
a v ní sdruženými lokálními charitami. Tři králové k nám v lednu
přijdou i tento rok. Jako vždy přináší radost a boží požehnání, netradiční okolnosti však vyžadují
netradiční řešení, a proto přijdou
v on-line podobě.
Jejich cíl zůstává stále stejný. Nadále chtějí spolu s vámi pomáhat lidem v nouzi, kterým můžete přispět prostřednictvím webu
www.trikralovasbirka.cz. Koledníci budou v Soběslavi chodit v závislosti na aktuální epidemické situaci a platných nařízení vlády ČR.
Bližší informace sledujte v lednu na www.musobeslav.cz. -min-

Vážení spoluobčané,
s příchodem nového roku vždy bilancujeme události toho končícího. Velkou část roku 2021 jsme
prožili v nouzovém stavu, se kterým souviselo
množství významných omezení našeho života
spojených s pandemií koronaviru. I přes tuto
skutečnost se podařilo uspořádat mnoho pěkných kulturních, společenských a sportovních
akcí, a také realizovat naplánované investiční
akce města.
Z investičních akcí bych rád zmínil bezbariérovou přístavbu Mateřské školy v Nerudově ulici
včetně rozšíření její kapacity. Dále nástavbu
budovy Senior-domu a kompletní rekonstrukci
výpravní budovy. Obě tyto akce budou dokončeny v létě roku 2022. Důležitými investicemi byly
také výstavba nových hřišť na sídlišti Svákov
a v Nedvědicích a realizace nových chodníků
a komunikací u Domu dětí a mládeže a Na Svépomoci. V roce 2022 bude dokončována stavba IV. železničního koridoru a s ní i kompletní
úprava okolí nádraží – nové autobusové nádraží
a parkoviště. Se stavbou železničního koridoru
bude spojeno množství dopravních omezení,
o kterých budeme informovat v Hlásce a na
internetových stránkách města.
V roce 2022 nás čekají také komunální volby
a bude tedy příležitost bilancovat čtyřleté volební
období stávajícího zastupitelstva.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli v roce 2021 na životě v našem městě,
a zvláště těm, kteří nezištně poskytovali pomoc
potřebným v době nouzového stavu.
Vážení spoluobčané,
do nového roku přeji Vám, Vašim rodinám
i Vašim blízkým hlavně pevné zdraví, mnoho
štěstí, radost ze života a minimum omezení.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

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

Středa 12. 1. a 26. 1.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 30. listopad 2021.
Usnesení č. 22/250/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. ZM
4/2021 dle návrhu předloženého pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.
Usnesení č. 22/251/2021
Rada města projednala návrh rozpočtu
města na rok 2022 zpracovaný pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.
Usnesení č. 22/252/2021
a) Rada města projednala aktualizaci Plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací
na období 2022 až 2031, zpracovanou provozovatelem vodohospodářského majetku
města – ČEVAK, a. s., České Budějovice,
a doporučuje ji zastupitelstvu města ke
schválení.
b) Jednání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční 15. 12. 2021, bude
rozšířeno o bod:
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031
Usnesení č. 22/253/2021
Rada města souhlasí s úpravou ceníku
pronájmů prostor Kulturního domu města
Soběslavi dle návrhu předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem s účinností od 1. 1. 2022.
Usnesení č. 22/254/2021
Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimíru Faladovi, jednateli Správy
lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru Matoušovi, řediteli ZŠ E. Beneše Mgr.
Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ
Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ
v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli
KDMS Mgr. Petru Valešovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové,
paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi
MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 22/255/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej části pozemků p. č.
3491/1 a p. č. 3491/13 o celkové výměře
248 m2 v k. ú. Soběslav v lokalitě Na

Brabci, které jsou ve vlastnictví města
Soběslav, společnosti EG.D, a. s., Brno,
z důvodu majetkoprávního vypořádání
účelové komunikace pro přístup k regulační stanici plynu.
Usnesení č. 22/256/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit bezúplatný převod čtyř bytových jednotek v domě čp. 150 na náměstí
Republiky a úplatný převod podílů na společných prostorech a pozemcích nacházejících se na p. č. 190/3, 189/7, 190/5, 190/6,
190/7 a 190/8 v k. ú. Soběslav z vlastnictví
města Soběslav do vlastnictví Františka
Dudy, Josefa a Naděždy Vraštilových, Miloslava a Olgy Martinů a Adolfa a Ludmily
Paďourkových, všichni bytem Soběslav,
z důvodu vypořádání vlastnických vztahů.
Usnesení č. 22/257/2021
a) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej části pozemků p. č.
838, p. č. 840, p. č. 841/1, p. č. 3851 a p. č.
4028, vše v k. ú. Soběslav, o celkové výměře 1 622 m2, které jsou ve vlastnictví města
Soběslav, Správě železnic, státní organizace, Praha, z důvodu stavby „Přestupní
terminál Soběslav“.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách provedení stavby mezi
městem Soběslav a Správou železnic, státní organizace, Praha, z důvodu plánované
realizace stavby „Přestupní terminál
Soběslav“.
Usnesení č. 22/258/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemků p. č. 905
a p. č. 2/1 o výměře 183 m2 ve vlastnictví města Soběslav za části pozemků p. č. 3 a p. č. 4
o výměře 57 m2 ve vlastnictví Niny
Hlaváčkové, Planá nad Lužnicí, vše v
k. ú. Nedvědice, z důvodu majetkoprávní
vypořádání využívaných pozemků.
Usnesení č. 22/259/2021
1) Rada města souhlasí s uzavřením
dodatku č. 27 ke smlouvě o poskytnutí
služeb v oblasti nakládání s odpady ze
dne 18. 12. 1995 mezi městem Soběslav
a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna
Tábor, kterým se stanovuje cena za likvidaci komunálních odpadů v roce 2022
dle předloženého návrhu.
2) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 45 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti nakládání s odpady ze dne
26. 6. 1996 mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na
zajištění separovaného sběru v Soběslavi
a městských částech Chlebov a Nedvědice
v roce 2022 za cenu 1.228.640 Kč + DPH.

3) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o převzetí, využití a odstranění
odpadu č. N/12/022 ze dne 7. 5. 2012 mezi
městem Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o.,
provozovna Tábor, kterým se upravují dodací a platební podmínky za odpady odevzdané ve sběrném dvoře v Soběslavi.
Usnesení č. 22/260/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Ondřej Vácha, Myslkovice, na opravu oplocení sportovního areálu na pozemku parc.
č. 325/20 v k. ú. Soběslav směrem k silnici
I/3 (E55) za cenu 381.295,85 Kč + DPH.
Usnesení č. 22/261/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Pavel Mrázek, Soběslav, na realizaci stavebních úprav nebytového prostoru na
terase domů čp. 101-104/I v Soběslavi
(výcvikové prostory městské policie) za
cenu 214.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 22/262/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
TIP – N+V, s. r. o., Soběslav, na realizaci
teplovodní přípojky bezkanálovým potrubím k objektu na parc. č. 2103/60 v k. ú.
Soběslav (bývalá prodejna na sídlišti Svákov) na CZT města za cenu 247.000 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 22/263/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a Generali Českou
pojišťovnou, a. s., na pojištění motorových
vozidel za cenu 46.356 Kč pro rok 2022.

USNESENÍ

23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 14. prosince 2021.
Usnesení č. 23/264/2021
Rada města projednala za přítomnosti vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče MěÚ Soběslav Ing. arch.
Dagmar Buzu další postup pořízení změny
č. 2 Územního plánu města Soběslav.
Usnesení č. 23/265/2021
Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2022 následovně: 4. 1., 25. 1.,
8. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10.
5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 19. 7., 16. 8., 6. 9.
a 20. 9. 2022.
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Usnesení č. 23/266/2021
Rada města schvaluje změnu odpisového
plánu Mateřské školy Soběslav, Nerudova
711, pro rok 2021 dle návrhu předloženého ředitelkou školy Bc. Evou Kuklovou
v souvislosti s pořízením vybavení nové
přípravné kuchyňky mateřské školy.
Usnesení č. 23/267/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a Starokatolickou církví v ČR,
farnost Soběslav, na pronájem nebytového
prostoru v objektu na náměstí Republiky
čp. 110 (terasa za domy čp. 101-104)
v Soběslavi o celkové výměře 68,5 m2 od
1. 1. 2022 do 31. 12. 2026.
Usnesení č. 23/268/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají dodatečně objednané práce na akci
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba
MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“ ve výši
570.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 23/269/2021
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy
místních komunikací na akci „Obnova
místních komunikací K Libouši a Na Pískách v Soběslavi“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 23/270/2021
Rada města schvaluje změnu rozpočtu
Senior-domu Soběslav na rok 2021 dle návrhu předloženého ředitelkou organizace
Ing. Zinou Petráskovou.
Usnesení č. 23/271/2021
Rada města na základě žádosti ředitelky
MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí
s převodem části provozního příspěvku
účelově určeného ve výši 125.735 Kč do
roku 2022 v souvislosti s realizací projektu
„Zahrada sedmi barev“.
Usnesení č. 23/272/2021
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
č. 20119127, velikosti 1+1, na adrese
Soběslav, Soběslav II, Na Pískách čp. 119,
do nájmu Kristýně Kotlárové a s přenecháním městského bytu č. 10134442, velikosti 3+1, na adrese Soběslav, Soběslav I,
Protifašistických bojovníků čp. 134/14, do
nájmu Zdeňce Ošmerové.
Usnesení č. 23/273/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem

Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní
jednotka Soběslav, kterým se posunuje
termín dokončení akce „Oprava chodníků
Soběslav 2021 – 1. etapa“ do 31. 5. 2022.

USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo
15. prosince 2021
ZM 17/133/2021
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – Rozpočtové opatření č. ZM 4/2021 – v předloženém znění.
ZM 17/134/2021
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje rozpočet města Soběslavi na
rok 2022 v předloženém znění.
2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávních
smluv na poskytnutí dotací ze schváleného rozpočtu města na rok 2022 s TJ Spartak Soběslav, z. s., SK Domeček Soběslav,
z. s., Florbal Soběslav, z. s., Diakonií ČCE
– středisko Rolnička Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o.
ZM 17/135/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemků p. č. 838, p. č. 840, p. č. 841/1, p.
č. 3851 a p. č. 4028, vše v k. ú. Soběslav,
o celkové výměře 1 622 m2, které jsou
ve vlastnictví města Soběslav, Správě železnic, státní organizace, Praha, za cenu
dle znaleckého posudku, tj. 1.763.700 Kč
+ DPH.
ZM 17/136/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemků p. č. 3491/1 a p. č. 3491/13
o celkové výměře 248 m2 v k. ú. Soběslav
v lokalitě Na Brabci, které jsou ve vlastnictví města Soběslav, společnosti EG.D,
a. s., Brno, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 93.060 Kč.
ZM 17/137/2021
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemků p. č. 1827/1 a p. č. 1830/1 o celkové výměře 75 m2 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města Soběslav, Renátě Pánkové, Klenovice, za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 30.000 Kč.
ZM 17/138/2021
Zastupitelstvo města schvaluje směnu
části pozemků p. č. 905 a p. č. 2/1 o celkové výměře 183 m2 ve vlastnictví města
Soběslav za části pozemků p. č. 3 a p. č.
4 o celkové výměře 57 m2 ve vlastnictví
Niny Hlaváčkové, Planá nad Lužnicí, vše
v k. ú. Nedvědice, rozdíl ve výměře doplatí
paní Hlaváčková dle znaleckého posudku,
tj. 18.900 Kč.

ZM 17/139/2021
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod čtyř bytových jednotek v domě
čp. 150 na náměstí Republiky, historicky vystavěných svépomocí v roce 1971,
a úplatný převod podílů na společných
prostorech a pozemcích nacházejících se
na p. č. 190/3, 189/7, 190/5, 190/6, 190/7
a 190/8 v k. ú. Soběslav z vlastnictví města
Soběslav do vlastnictví Františka Dudy za
cenu 159.674 Kč, Josefa a Naděždy Vraštilových za cenu 139.085 Kč, Miloslava
a Olgy Martinů za cenu 121.085 Kč
a Adolfa a Ludmily Paďourkových za cenu
142.674 Kč, všichni bytem Soběslav, dle
znaleckého posudku.
ZM 17/140/2021
Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na
období 2022 až 2031 v předloženém znění.
ZM 17/141/2021
Zastupitelstvo města zvolilo za člena
Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny
Soběslav Ing. Jiřího Klímu.
ZM 17/142/2021
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh
připomínek k 2. změně Územního plánu
města Soběslav zpracovaný Výborem pro
rozvoj Průmyslové zóny Soběslav.

Výběrové řízení
na pracovní pozici

Město Soběslav vyhlašuje výběrové
řízení na místo pracovníka Obecního živnostenského úřadu MěÚ
v Soběslavi. Přihlášku je možné podat písemnou formou nejpozději do
5. 1. 2022 na adresu městského úřadu
v Soběslavi – náměstí Republiky čp.
59/I, 392 01 Soběslav. Její potřebné
náležitosti naleznete na úřední desce
nebo webových stránkách Městského
úřadu. Pracovní poměr bude sjednán
na dobu neurčitou. Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi
Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu:
1. 2. 2022.
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav
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Správa města Soběslavi s.r.o. v roce 2021

Správa města hospodaří na čtyřech střediscích:
bytové hospodářství, tepelné hospodářství,
technické služby a letní koupaliště, na kterých
vykonává v návaznosti na nájemní, příkazní
a mandátní smlouvy služby pro město
Soběslav.
Při správě bytových domů byla naše činnost zaměřena na opravy - bytů po vystěhování, bytových jader, výměny oken, dveří a drobné opravy
v bytech, které se týkaly výměn baterií, bojlerů,
topidel, lina a kuchyňských linek. Celkem nás
opravy stály dva milióny sedm set tisíc korun.
V současné době jednáme s vlastníkem nemovitostí městem Soběslav, aby své investice zaměřilo vzhledem k růstu cen energií mimo jiné na
snižování energetické náročnosti budov. V příštím roce vzhledem k neustále rostoucím cenám
materiálu a služeb při stejném objemu prostředků, bohužel provedeme menší objem oprav.
Tepelné hospodářství provozujeme na deseti
kotelnách, z toho osmi domovních a dvou
středotlakých. Vzhledem k prokázání bakterie
legionella před čtyřmi lety u odběratele teplé
užitkové vody (TUV) provádíme pravidelně
každý měsíc přehřátí řádu teplé vody na sedmdesát stupňů. Proto apelujeme na všechny odběratele TUV, aby vždy prováděli výplach všech
odběrných míst v bytě a společných prostorech
v domě. Výskyt bakterie legionella nebyl tehdy
prokázán v místech námi předaného tepla, ale
většinou se pro ni vytvoří podmínky ve slepých
ramenech, nebo v nepravidelně používaných
místech odběru. Vzhledem ke stáří některých

kotelen město Soběslav investovalo do opravy
kotelny Na Pršíně, ve Wilsonově ulici a na MěÚ
náměstí Republiky, kde se vyměnily staré kotle
za kondenzační. Vývoj cen vstupních energií
v letošním roce cenu tepla zásadně neovlivní,
ale v příštím roce očekáváme navýšení ceny
tepla řádově o deset procent.
Technické služby zajišťují široký okruh činností počínaje údržbou hřbitovů v Soběslavi
a Nedvědicích, veřejné zeleně, komunikací
a chodníků, veřejných toalet, veřejného osvětlení a likvidaci odpadů. Naší milou povinností
je i květinová výzdoba na náměstí včetně péče
o ni a samozřejmě instalace vánoční výzdoby,
včetně zajištění a postavení stromu na náměstí.
Stále rostoucí náklady na zajišťování služeb bohužel vyžadují i navýšení finančních prostředků z rozpočtu města. Na zajištění služeb máme
čtrnáct pracovníků, vozový a strojní park, jako
jsou traktory, nakladač, malotraktory, kontejnerový nosič, multikáry a stroje na údržbu veřejné
zeleně. Udržet město v pořádku vyžaduje opravdu veliké úsilí a každý občan to považuje za samozřejmost. Bohužel se stalo i samozřejmostí,
že řada občanů odkládá odpady mimo sběrná
místa, nebo na sběrném místě mimo kontejner.
Takový přístup nás bohužel stojí spoustu úsilí
a prostředků na nápravu špatného přístupu k povinnostem. Přibývají sběrná místa a stále jsou
odloženy odpady mimo kontejner i přesto, že je
kontejner prázdný. Bývaly časy, kdy jsme nemuseli odložené odpady svážet. Ale dnes, kdy
je spousta možností pro uložení, zajišťujeme
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dvakrát týdně pravidelný svoz a mnohdy to ani
nestačí. Přitom stačí jen málo - trocha odpovědnosti a ohleduplnosti vůči okolí.
Letní koupaliště se již druhý rok vzhledem ke
covidové pandemii potýká s nízkou návštěvností. Letošní rok byl s 13 400 návštěvníky nejhorším rokem za jedenáct let provozu a díky tomu
se ve výsledku hospodaření dostáváme do červených čísel. Již od dubna zahajujeme opravami, revizemi, úklidem, přípravou dozorujícího
personálu, rozbory bazénové vody a údržbou
odpočinkových ploch přípravy koupaliště na
otevření v měsíci červnu. Pouhá příprava koupaliště na otevření čítá náklad bezmála tři sta tisíc korun. Proto doufáme, že příští sezona bude
díky probíhajícímu očkování proti Covid-19
bez obav z nakažení a ztrátu v hospodaření opět
vysokou návštěvností doženeme.
Na závěr děkujeme všem občanům Soběslavi,
Chlebova a Nedvědic za pomoc a přízeň, přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2022 a budeme se těšit opět na
spolupráci.
Při této příležitosti děkujeme dlouholeté pracovnici technických služeb paní Věře Novákové,
která v letošním roce odešla do řádného starobního důchodu. Děkujeme za její vždy svědomitě
odváděnou práci a přejeme jí ještě dlouhá léta
v důchodu, pevné zdraví a vnoučátka, na kterých jí tolik záleží, ať jí dělají jenom radost.
kolektiv zaměstnanců
Správy města Soběslavi s.r.o.

Probíhající investiční akce v Soběslavi
Stavební firmy se nezastavily ani v prosinci
a pokračovat budou i v dalších zimních měsících.
V průběhu uplynulého měsíce v Soběslavi
pokračovala rekonstrukce výpravní budovy.
Doposud byly zbourány přístavby na jižní straně budovy, ve kterých se nacházela kotelna a veřejné WC. Další bourací
a stavební práce probíhaly v interiérech.
Především cestujícím bude užitečná informace, že prodej jízdenek bude na konci
prosince či v lednu přestěhován z výpravní

budovy do mobilní buňky před budovou,
která zde již stojí. V listopadu byla dokončena výměna povrchu v ulicích Okružní

a Na Svépomoci. V ulici Okružní byla dále
dokončena rekonstrukce chodníků.
V prosinci probíhala stavba chodníku v ul. Slovenská severně od sídliště Svákov. Pokračují také stavební práce na
nástavbě senior-domu, o kterých jsme blíže informovali v prosincovém čísle Hlásky.
V lednu by další investiční akce zahájeny
být neměly. Budou probíhat nebo se budou
dokončovat započaté stavební práce.
-min-

Zimní údržba zeleně
V rámci pravidelné péče o zeleň na pozemcích ve vlastnictví města
Soběslav dojde v tomto mimovegetačním období k pokácení
suchých a neperspektivních dřevin.
Jedná se zejména o odstranění dvou ks dřevin na místním hřbitově, lípy na návsi v Chlebově a před areálem Jitony u autobusové
zastávky a borovice v areálu MŠ v Nerudově ulici. Za odstraněné
dřeviny bude provedena náhradní výsadba převážně v kácených lokalitách. Do konce tohoto mimovegetačního období
(tj. do 31. března 2022) bude provedeno odstranění křovin

v rozích parku s dětským hřištěm v ulici U Nového rybníka
z důvodu bezpečnosti silničního provozu /rozhledové poměry. Na
začátku jarního období budou místo nich vysazeny druhy nižšího
vzrůstu.
Během příštího roku dojde na vybraných stromech k zdravotním
a redukčním řezům, včetně bezpečnostních vazeb. Jedná se zejména o sedm ks lip v areálu školní jídelny v ulici 28. října, lípy
před areálem Jitony a v prostoru koupaliště.
Zdeněk Podlaha, OŽP MěÚ
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici
městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou
b) minimální věk 18 let
c) trestní bezúhonnost
d) dobrý zdravotní stav
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady
g) řidičský průkaz sk. „B“
g) časová flexibilita
h) zbrojní průkaz skupiny D
výhodou

• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
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

Přihláška musí obsahovat:
• životopis
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý

Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2022
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně výše poplatku za komunální odpad v roce 2022.
Dosavadní poplatek za komunální odpad
ve výši 600 Kč na poplatníka byl stanoven
formou vyhlášky města č. 4/2019 v roce
2019. Před koncem roku 2020 byl vydán
nový zákon o odpadech, který zrušil dosud platný zákon o odpadech z roku 2001
a mimo jiné uložil obcím vydání nových
obecně závazných vyhlášek týkající se odpadového hospodářství. Změnou zákona
o místních poplatcích byl rovněž zrušen
dosavadní systém výběru poplatků za komunální odpady od občanů. Města a obce
musely v průběhu roku 2021 projednat
a přijmout nové vyhlášky, kterými zavedou
systém výběru poplatku od roku 2022.
Zastupitelstvo města Soběslavi v září 2021
schválilo novou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a vyhlášku č. 4/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Touto vyhláškou dochází
k navýšení poplatku za odpad pro rok 2022
na částku 720 Kč na poplatníka. Důvodem
pro navýšení poplatku je každoroční navyšování poplatku za uložení odpadu na
skládce zavedeného novým zákonem o odpadech, který má za cíl snižování množství
odpadu ukládaného na skládkách a rovněž
rostoucí celkové náklady na odpadové hospodářství města. V roce 2020 činila ztráta
odpadového hospodářství hrazená městem
zhruba 3,5 mil. Kč, v roce 2021 bude
zřejmě ještě o něco vyšší.

Vyhláška v plném znění je k dispozici na
webových stránkách města:
www.musobeslav.cz/urad/dokumenty
/vyhlasky-a-narizeni/

Možnosti, jak tento poplatek uhradit:
-

Bankovním převodem na číslo účtu
78-1214150287/0100 vedeného u Komerční banky, a.s. na základě variabilního symbolu, díky kterému bude
platba bezpečně přiřazena k Vaší osobě, resp. k Vaší nemovitosti. Poplatek
tedy nelze uhradit za více osob pod
jedním variabilním symbolem. Variabilní symbol je stejný jako v letech
předešlých, případně je možné se
o něj opět přihlásit u pracovnice finančního odboru MěÚ Soběslav Ing.
Lenky Kačurové (telefon 381 508 126,
e-mailová adresa - kacurova@musobeslav.cz). Zároveň je vhodné uvést
jméno a příjmení do poznámky pro
příjemce z důvodu možného překlepu
při zadávání desetimístného variabilního symbolu.

-

Platba je možná také hotově či platební kartou na pokladnách Městského úřadu Soběslav (budovy č. p. 59/I
a 55/I).

-

Poštovní poukázkou.

Poplatek za komunální odpad je dle zákona
o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., povinna zaplatit fyzická osoba, která má na
území města trvalý pobyt, a dále fyzická
osoba, která je vlastníkem nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Vlastník stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, který
má zároveň trvalý pobyt v Soběslavi, uhradí poplatek ve výši 720 Kč z titulu trvalého
pobytu a polovinu sazby z titulu vlastnictví
objektu, tedy 360 Kč (tj. 50% úleva stanovená výše uvedenou vyhláškou), celkem
tedy 1080 Kč. Občané mající trvalý pobyt v jiném městě a vlastní chatu, chalupu
nebo byt na území Soběslavi, platí plnou
částku, tedy 720 Kč.
Od poplatku se mimo jiné osvobozují:
osoby umístěné v Senior-domě Soběslav,
děti do jednoho roku věku a dále také každé čtvrté a další dítě do věku 18 let u rodin
s větším počtem dětí.
Veškeré žádosti o prominutí či snížení poplatku naleznete volně ke stažení na stránkách: www.musobeslav.cz/urad/dokumenty/formulare/financni-odbor

Stejně jako v minulých letech je nutné
poplatek uhradit do 31. 3. 2022.
Klára Borčová,
odbor životního prostředí MěÚ Soběslav
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Informace pro zákazníky dodavatelů energie, kteří ukončili svou činnost
Zveřejňujeme informace od Ministerstva průmyslu a obchodu a Regulačního energetického úřadu, které jsou určeny lidem, firmám
i osobám samostatně výdělečně činným v souvislosti s ukončením činnosti dodavatelů elektřiny a plynu.
Po ukončení činnosti některých dodavatelů elektřiny a plynu lidé o energie
nepřichází.
Automaticky je, kromě těch, jejichž
spotřeba plynu za poslední rok přesáhla 630 MWh, přebírají dodavatelé poslední instance (DPI). A to maximálně
na šest měsíců. DPI se zákazníkům,
tedy spotřebitelům i firmám, ozývají
sami. Pokud se tak dosud nestalo, je
třeba kontaktovat je napřímo.
Stále cca pětina zákazníků v režimu
DPI zůstává. V zájmu všech přitom
je, aby co nejdřív přešli na standardní
smlouvu. Sníží si tak zálohy na energie
a mohou ušetřit. Nejen Ministerstvo
průmyslu a obchodu se snaží lidem
s energiemi maximálně pomoci.

POMOC ZÁKAZNÍKŮM
průběžné informace
všechny zapojené subjekty za koordinace
Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad, dodavatelé poslední instance www.eru.cz (tel. 564 578 666),
www.mpo.cz/energie (informační linka
1212 - volba 5, po - pá 8 - 16 h)
snížené zálohy v režimu DPI
v gesci dodavatelů poslední instance
nulové DPH na energii a plyn
v gesci Ministerstva financí (Finanční
správa ČR)
www.mfcr.cz
sociální dávky: mimořádná okamžitá

DODAVATELÉ POSLEDNÍ INSTANCE
• ČEZ - www.cez.cz/cs/dpi
• E.ON - https://www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie/dodavatel-posledni-instance
• innogy - www.innogy.cz
• Pražská energetika - www.pre.cz/cs/domacnosti
• Pražská plynárenská - www.ppas.cz
Další užitečné kontakty:
• Občanské poradny: www.obcanskeporadny.cz
• Národní rozvojová banka: www.nrb.cz

pomoc, příspěvek a doplatek na bydlení
v gesci Ministerstva práce a sociálních
věcí (Úřad práce ČR)
www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii, www.uradprace.cz, call centrum (úřad
práce): 800 779 900
„protišmejdský“ zákon (novela energetického zákona)
v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
rozšíření programu Záruka 2015 až
2023 o záruky v souvislosti s vynucenou
změnou dodavatele energií
v gesci Národní rozvojové banky
ochrana a poradenství pro spotřebitele
v gesci Energetického regulačního úřadu

DODAVATELÉ ENERGIÍ, KTEŘÍ UKONČILI
/UKONČUJÍ ČINNOST
• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz
• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz
• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz
• EAGLE ENERGY - www.eagleenergy.cz
• Energie ČS - www.energie-cs.cz
• Europe Easy Energy - www.3-e.cz
• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz
• Ray Energy - www.rayenergy.cz
• X Energie - www.xenergie.cz

Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít pomoc formou
jednorázové dávky pomoci v hmotné
nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci,
konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo
režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
• stav hmotné nouze žadatele a osob, které
se s ním posuzují společně (posuzují se
příjmy a majetek, zohledňují se náklady
na bydlení)
• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na
bydlení

Dávku je možné poskytnout pouze jednu
do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci
správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad
práce ČR potřebné podklady, rozhoduje
a dávku vyplácí v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou
k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení,
zahrnujících náklady na energie, je možné
realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek
na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní
sociální podpory, přičemž nárok se hodnotí
v závislosti na příjmech rodiny a nákladech
této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok
na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři
zásadní podmínky:
• osoba či rodina bydlí v bytě na základě
nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
• 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či
rodiny nestačí na úhradu nákladů na bydlení a
• 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších
než tzv. normativní náklady na bydlení
pokračování na str. 8
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pokračování ze strany 7
Normativní náklady na bydlení
jsou zákonem definovány a reprezentují ty výše nákladů, které stát
pro výpočet příspěvku na bydlení
považuje za relevantní. Jedná se
o průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu
členů domácnosti - www.uradprace.
cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.
Výše příspěvku na bydlení činí za
kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv.
normativními náklady na bydlení
a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na
území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud i s příspěvkem na bydlení
po zaplacení nákladů na bydlení
zbude osobě/rodině málo peněz
(okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém
z nestandardních smluvních vztahů
k bydlení (podnájem, ubytovna),
je možné Úřad práce ČR požádat
o doplatek na bydlení www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje
stav tzv. hmotné nouze osoby, týká
se tedy především lidí bez příjmů
nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na
všechny shora uvedené dávky dle
konkrétní situace sdělí zaměstnanci
Úřadu práce ČR, resp. pobočky,
která je místně příslušná. Tedy
ta dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR,
včetně kontaktních údajů je k dispozici na portále Ministerstva práce
a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či
Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

Užili jsme si předvánoční atmosféru na soběslavském náměstí
Městu Soběslav ve spolupráci s Diakonií Rolnička a kulturním domem se letos
podařilo uspořádat adventní kulturní program na náměstí Republiky, i když opět
v omezeném režimu. Bohužel se nemohl
konat tradiční Rolničkový trh, nicméně
jsme se snažili zachovat alespoň dětský
program plný her a zábavy. Děti se setkaly
s Mikulášem, který přijel v krásném kočáře taženým vraníky, vyzkoušely si lovení
kaprů, míření na přesnost nebo překonávaly překážky. Během kulturního programu na náměstí krátce zazpíval Jiří Přibyl,
pěvecký sbor Anonym Voice, kapela Péro
za kloboukem, místní hudební skupina Jen
tak tak, nebo přespolní Cihelna. Velkou ra-

dost udělal anděl, který příchozí vítal u vánočního stromu po absolvování Zvonkové
cesty. Koledami a vánočními písněmi pak
všechny potěšil dívčí pěvecký sbor Gymnázia Soběslav. Akci Česko zpívá koledy
podpořil pěvecký sbor Novita.
Díky krásné vánoční výzdobě, o kterou se
opětovně postarala Správa města Soběslavi, je vánoční čas v našem městě kouzelný.
Světlo a teplo z hořících dřevěných svící
každou neděli rozjasňovalo tváře nás všech
a díky Správě lesů města Soběslavi jsme
mohli okusit jejich teplo.
Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na
přípravách a realizaci adventního a vánoč-

ního programu. Bez jejich píle, nápadů,
ochoty a nasazení by se jen těžko uskutečnil. Věříme, že se společně setkáme i na
novoročním ohňostroji.
Komise kultury,
školství a cestovního ruchu
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Děkujeme všem,
kdo jste se přišli rozloučit
dne 9. 12. 2021 s našim
tatínkem, manželem
a dědečkem panem
Janem Cílkem,
který nás náhle opustil
dne 1. 12. 2021.
Dále děkujeme záchranným
složkám, které se našemu
tatínkovi snažili pomoci
a následně nám pomáhali
zvládnout tragickou situaci.
Děkujeme všem za Vaše
projevené soustrasti.
Manželka Růžena,
dcera Monika a vnoučata

V úterý 14. prosince oslavila 100 let paní
Milada Mašková. K jejímu životnímu
jubileu jí přišel pogratulovat starosta města
Ing. Jindřich Bláha spolu s ředitelkou
Okresní správy sociálního zabezpečení Tábor
JUDr. Marcelou Vaškovou.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•
•

Waldemar Olinger
Emma Ťoupalová
Matyáš Brom
Vítek Jansa
Amálie Behárová
Lilien Ondřejová

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život, a aby
svým rodičům dělali jen
samou radost!

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•

VZPOMÍNÁME

Antonín Balík
Eva Filecová
Zdeňka Slípková
Anna Lehocká
Václav Kubů
Václav Řehoř
Pavla Křivanová
Dana Řehořová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 14. ledna uplyne
jeden smutný rok, kdy nás
náhle opustila naše
milovaná manželka,
maminka, babička
Hana Píchová
z Borkovic.
S láskou a bolestí v srdci
vzpomínají a nikdy
nezapomenou manžel
Rosťa, děti Hana, Roman,
Rostík s rodinami.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Dne 5.1. 2022
uplyne 9 let, co nás
navždy opustil pan
František Zabranský.
Nikdy nezapomenou
a stále vzpomínají dcery
a vnoučata s rodinami,
pravnoučata a manželka
Blažena.

Dne 31. 1. 2022 uplyne
již 9 let od doby,
co nás navždy opustil
náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Bohumír Dvořák
ze Soběslavi.
S láskou a úctou
stále vzpomínají
dcera s manželem
a vnoučata s rodinami.

Dne 28. 1. 2022
uplyne 14 smutných let,
co nás opustila
moje milovaná
dcera paní
Michaela Sudová.
S láskou stále
vzpomínají maminka,
děti, sestra a bratr.
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ROK 2022
V BLATSKÉM MUZEU
Za sebou máme další obtížný rok a jsem velmi rád,
že i přes nucené odložení
či zrušení některých akcí
se nám podařilo zrealizovat téměř celou letní návštěvnickou sezonu
v soběslavských objektech i adventně
-vánoční výstavu ve zrekonstruovaném
Weisově domě ve Veselí n. L. Všem návštěvníkům děkujeme za přízeň a budeme rádi za její pokračování v roce, který
právě začíná. Na soužití s covidem a s ním
související omezení si pomalu začínáme
zvykat, přesto doufáme, že v roce 2022
už budeme moci zrealizovat celý naplánovaný program. A je toho v něm opravdu
hodně: Po loňské muzejní noci a už zmíněné výstavě panenkovských pokojíčků (je
otevřena až do neděle 2. ledna) chceme ve
Weisově domě otevřít novou stálou umělecko-historickou expozici s názvem Život
ve městě, pro niž jsme za více než 3 miliony Kč nechali zrestaurovat velké množství

sbírkových předmětů, jejichž instalaci doplní i interaktivní obrazovky s fotografiemi
a herními prvky. Fungovat by mělo také
velké železniční kolejiště, na které se už od
loňského léta těší mnoho příznivců železnice. V Soběslavi chceme po několika odkladech zpřístupnit novou stálou expozici
Soběslavský mincovní poklad, a to i s programem přibližujícím zdejší dění v době
třicetileté války.
Výstavnímu programu v soběslavských
objektech bude vévodit loni otevřená
a atraktivní přírodovědná výstava Savci
Táborska, kterou nově doplní informace
o vlkovi coby aktuálně doloženém druhu fauny našeho regionu. Dále chceme
dát prostor místním keramikům a z jubilujících výtvarníků regionu představit
dílo soběslavského fotografa Vlastimila
Slabého a klenovické malířky Jaroslavy
Melicharové. Ve Veselí n. L. na Vás čeká
seznámení s tvorbou místního jubilanta
Františka Stropka, a především velká letní
výstava z díla veselské rodačky Barbory
Blahutové a jejího manžela, sochaře Fran-

tiška Svátka, jehož kinetické fontány ozdobí nově otevřený muzejní dvorek. O všem
Vás budeme rádi postupně informovat a už
v předstihu Vás srdečně zveme!
KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
Od ledna 2022 by měl probíhat další kurz
paličkování pro začátečníky i pokročilé
pod vedením Lenky Jelínkové, a to vždy
v úterý od 17:30 hodin ve Smrčkově
domě. Kurzovné za 10 lekcí činí 500 Kč
a je splatné přímo na místě.
Hodně zdraví i kulturních zážitků v novém
roce srdečně přeje
Daniel Abazid, vedoucí Blatského muzea

ADVENT V SOBĚSLAVI
V neděli 28. 11. v 17 h byl na náměstí Republiky rozsvícen vánoční
strom. Příroda byla štědrá a příjemnou atmosféru začínajícího
adventu umocnila čerstvě zasněženou krajinou. Tímto děkujeme

Správě města Soběslavi za instalaci vánočního stromu a osvětlení
ve městě a Správě lesů za dodání stromků k novému světelnému
betlému.
-min-

foto: Stanislav Tošner
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Soběslav navštívil Mikuláš
V sobotu 5. prosince odpoledne přijel do Soběslavi Mikuláš s andělem a čertem. Kočár tažený dvěma koňmi je dovezl na náměstí
Republiky, kde návštěvníkům zazpíval sbor plný malých čertíků
ze ZUŠ Soběslav. Po nich atmosféru svátečně podbarvila kapela

Zvonková cesta
Letos byl vzhledem k vládním opatřením charakter tradičního
Zvonkového průvodu trochu změněn. Rodiny s dětmi si mohly
trasu průvodu projít samy. Účastníci se vydali od domu dětí a
mládeže po Havlíčkově nábřeží, přes park Promenáda na náměstí
k vánočnímu stromu. Cestou zvonili na přinesené, nebo na místě

Péro za kloboukem, která do svého repertoáru zařadila i vánoční
písně. Mikuláš se mezitím usadil na klidnějším místě vedle vánočního stromu a za písničku nebo pěkně odříkanou básničku dětem
nadělil malou odměnu. Děkujeme rodině Fraitových z Nedvědic
za přivezení Mikuláše.
-min-

zakoupené zvonky. Celá trasa byla vyznačena světýlky ozdobenými
papírovými zvonky a zimní atmosféru umocnila sněhová pokrývka.
U vánočního stromu čekal anděl, který děti odměnil sladkostmi. Zároveň si u něho mohli napsat přání pro Ježíška a vložit do
připravené schránky. Atmosféru adventního podvečera zpříjemnilo vystoupení dívčího pěveckého sboru Gymnázia Soběslav
a voňavé občerstvení ze SoStánku.
-pim-

Česko zpívá koledy
Jako každý rok, i v roce 2021 se uskutečnila tradiční
celorepubliková akce Česko zpívá koledy s Deníkem, kterou spolupořádají vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA
a Český rozhlas. Z důvodu epidemiologické situace probíhala oficiální akce pouze on-line. Pro kolemjdoucí na
soběslavském náměstí zazněly z reproduktorů koledy předtočené soběslavským sborem Novita, aby podtrhly zdejší
adventní atmosféru. 			
-min-

leden 2022

12

Třetí adventní neděle
byla věnována převážně dětem, kdy se mohly zúčastnit zábavných herních zastavení na náměstí u kašny. Svou zručnost si vyzkoušely při zatloukání hřebíků, lovení dřevěných kaprů, nebo
při nošení dříví na otop přes překážku. Oblíbenou zastávkou byla
i káď s živými rybami, mezi kterými plaval například sumec. Nedělní odpolední procházka na čerstvém vzduchu se tak pro mnohé
stala i trochu zábavná. Během adventního odpoledne zahrála
místní kapela Jen tak tak a svými písněmi zahřála u srdce. -pim-

foto:S. Tošner

Zimní výstava v infocentru
Andělé všude kolem nás... Tak se můžete cítit, když vstoupíte do
prostor staré radnice vedle infocentra. Ocitnete se mezi obrazy
andělů, které vymalovali žáci výtvarného oboru ZUŠ Soběslav.
Výstava potrvá do konce února 2022. 		
-pim-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Čtenářům bychom rádi popřáli do roku 2022 mnoho
pěkných chvil se svými blízkými, hlavně zdraví a pohodu.
Pevně věříme, že nadcházející rok bude úspěšnější než
uplynulý a knihovna pro Vás
bude fungovat bez nějakých
zásadních opatření.
Děkujeme Vám, že nám zachováváte přízeň i v této těžké
době a v roce 2022 na viděnou při společných akcích.
pracovnice knihovny
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Poděkování
Vážení diváci, milí hosté,
děkujeme za Vaši podporu kulturnímu domu v nelehkém uplynulém roce.
Přejeme Vám do nového roku 2022 hodně zdraví, hodně úspěchů a pohodu.
Děkujeme všem firmám za podporu KDMS v roce 2021 a těšíme se na další
spolupráci v novém roce 2022.
Pracovníci KDMS

Program KD Soběslav - leden
Všechny pravidelné akce začínají v týdnu od 10. ledna 2022!
(konání veškerých akcí závisí na aktuální epidemiologické situaci
a platných nařízení vlády ČR)
Program:
• Pátek 14. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázium Soběslav 4.A
• Pátek 21. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázium Soběslav 6.B
• Pátek 28. 1. 20.00 Rybářský ples
• Neděle 30. 1. 10.30 	CziDivadlo Praha, Jak víla Modrovláska splnila tři
přání, pohádka, velký sál, vstupné dospělí 70 Kč, děti
50 Kč, rodinné vstupné - druhé, třetí... dítě zdarma
• Neděle 6. 2. 19.00 	Dasha - Pajky Pajk - Epoque Quartet – koncert,
velký sál, vstupné 650 Kč, 600 Kč.

•

Neděle 30. ledna v 10.30 hodin

Jak víla Modrovláska splnila tři přání
Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka,
ptáčci, ale i křehké bytosti. Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit
a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými dary nedokážou
poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? O tom vypráví naše pohádka. Věříme, že rozpustilé situace, o které není nouze, rozesmějí malé i velké diváky. Vstupné
dospělí 70 Kč, děti 50 Kč, rodinné vstupné - druhé, třetí... dítě zdarma
•

Neděle 6. února v 19.00 hodin

DASHA – KONCERT
Dasha zazpívá poprvé svůj repertoár. Speciálně pro svoje koncertní turné přiveze nejen svou domovskou kapelu Pajky Pajk, ale i fenomenální smyčcový kvartet Epoque
Quartet. Dasha je držitelka Ceny Thalie za rok 2010. Vstupné 650 Kč, 600 Kč.

Předplatné
Zima a jaro 2021-2022
Aktuální termíny divadelní sezony!
• Čtvrtek 10. února v 19 hod.
Divadlo Verze
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
• Pondělí 21. března v 19 hod.
Indigo company
DOKONALÁ SVATBA
• Neděle 3. dubna v 19 hod.
Pantheon production s.r.o.
PERFECT DAYS
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MŠ DUHA
Advent v naší školce
provázeli letos andělé.
Andílky všech velikostí můžete vidět
na našem duhovém
plotě,
andílkovské
jsou i ozdoby na venkovních stromečkách.
Všechny děti se na jeden den dokonce v andílky proměnily. Děti od rána ve třídě plnily
andělské úkoly, andílky vyráběly, andělsky
se malovaly. Všechny třídy se postupně vydaly na andělskou cestu plnou úkolů a překvapení k osvíceným andělům na náměstí.
Předškoláci se v dopise dozvěděli, že na
školní zahradě mají hledat schovaný andělský poklad, děti z modré třídy zase našli
sladkou odměnu přímo u andílků. Andělská cesta byla jakousi náhradou za tradiční
Vánoční cinkání, které jsme si ani letos nemohli společně užít. Co si ale s dětmi užíváme každý rok, je školkový Štědrý den,
a nejinak tomu bylo i letos. K svačině nám
paní kuchařky upekly vánočku a připravily
ovocnou mísu, pod ozdobený stromeček
nám Ježíšek přinesl nové hračky do školky,
které děti hned vyzkoušely. Zazpívali jsme

si koledy, rozkrojili jablíčko. Po výborném
obědě jsme si smlsli na výborném cukroví
od paní kuchařek. Malý dáreček vyrobily
děti i pro rodiče. Celé adventní čekání na
opravdový Štědrý den jsme si spolu ve
školce moc užili a těšíme se, co nás čeká

MŠ NERUDOVA
Každým rokem dodržujeme s dětmi u nás
v mateřské škole oblíbené kouzlo lidové
tradice, a to je příchod
čerta, Mikuláše a anděla. I když patří tato tradice především dětem, dokáže oslovit sváteční atmosférou také
dospělé a příjemně oživit vzpomínky
z dětství. Toho využily paní učitelky
a převlékly se v pohádkové bytosti.
„Čertování“ mohlo začít.
Mikuláš navštívil všechny třídy v doprovodu anděla a čerta. Tato vzácná
návštěva končila štědrou nadílkou, ale
někde i pokáráním. Ani děti nezapomněly udělat radost nebeským a pekelným bytostem!
Zatančily jim a zazpívaly čertovské
a mikulášské písničky. A jak vše
dopadlo? Do pekla nikdo nemusel,
protože všechny děti u nás v mateřské
škole jsou hodné! Ve třídách Sluníčkové a Měsíčkové mikulášská nadílka neproběhla (z důvodu karantény). Dětem
ale udělali radost čertíci z keramické
hlíny, které si samy vyrobily.
Magické kouzlo Vánoc pomalu proniklo i do všech tříd v naší školičce. Zpěv
vánočních koled a písní se zimní tematikou jsme mohli slyšet ze všech tříd.
Na výrobě vánočních dárků a přáníček

pro rodiče se podílely všechny děti. Každá třída si ozdobila svůj vánoční stromeček jak venku, tak i ve třídě. Ježíšek
na děti nezapomněl a přinesl nadílku
všem. Nesmíme zapomenout poděkovat
společnosti MOTOR JIKOV Soběslav
za vánoční nadílku pro děti. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Na závěr bychom rádi popřáli všem
nádherný rok 2022. Ať přinese jen to
nejlepší, hodně štěstí a pevné zdraví!
kolektiv MŠ Nerudova

v novém roce.
Přejeme nám všem, ať máme nejen v roce
2022 každý svého anděla strážného, ať
jsme zdraví, šťastní a spokojení.
kolektiv MŠ DUHA
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MŠ NERUDOVA V NOVÉM
V průběhu května roku 2021 byly zahájeny práce na rekonstrukci a přístavbě MŠ Nerudova, v rámci které byly renovovány a rozšířeny některé současné prostory mateřské
školky a přistavěna nová rozsáhlá místnost nad spojovací
chodbou v prvním patře.
Hlavní bezbariérový vchod pro veřejnost je přístupný ze školní
zahrady na jižní straně budovy a vstoupíte jím do prosvětlených, moderně zrekonstruovaných prostor. Starý vchod do budovy školky z parku s kostelem sv. Marka bude nadále sloužit
pouze zaměstnancům. Podél spojovací chodby mezi severní
a jižní budovou školky byly vybudovány nové prostory pro
větší sborovnu a zázemí pro zaměstnance s šatnou, sociálním
zařízením a úložnými prostory. Namísto dvou původních šaten
u dvojtřídky vznikla jedna velká šatna pro děti, další malá šatna z přízemí se přesunula do prvního patra a zrekonstruovány
byly i některé kanceláře. Dále byly vyměněny kotle v kotelně,
vybudovány rozvody plynu a vody, a doplněno protipožární
vybavení včetně dveří a oken tak, aby odpovídalo současným
požadavkům protipožární ochrany.
Prostorná, prosvětlená a přívětivá je nově vybudovaná místnost
nad spojovací chodbou v prvním patře, která bude sloužit jako
nová třída. Ponese název „Stromečková“ a v případě schválení
žádosti o rozšíření kapacity školky krajským úřadem do budoucna pojme 24 dětí.
MŠ Nerudova disponuje také novou přípravnou kuchyňkou,
která má potřebné vybavení včetně myčky nebo vysouvacích
nerezových vozíků na svážení nádobí a splňuje hygienické podmínky. Kuchyni namontovala firma IN-GASTRO, která vyhrála výběrové řízení.
Prostory po rekonstrukci působí čistě a příjemně. Hlavní vchod
a nová třída budou dovybaveny dle grafických návrhů, které
si nechala MŠ Nerudova již vyhotovit. Nástěnné dekorace budou laděny do žluto-zelena a budou obsahovat motivy stromů
či lesa. Nová třída bude vybavena novým dřevěným nábytkem
a motivy dekorací budou odpovídat názvu „stromečková“.
Dílčí úpravy se plánují i ve venkovních prostorách. Během
rekonstrukce byl vybudován přístup na toaletu ze zahrady.
V severní části zahrady směrem k parku u kostela sv. Marka
školka pořídila nové záhonky. Do jižní části zahrady chce dokoupit nový zahradní domeček. Cílem je vytvořit koutky, kde

Moderně zrekonstruovaný vchod do budovy
by jednotlivé třídy trávily svůj čas. Všechny současné a nové prvky
budou v budoucnu ale řešeny tak, aby na zahradě zůstal volný prostor pro setkávání a společné akce s rodiči.
Celkové náklady na rekonstrukci a přístavbu MŠ Nerudova činily
12.693.000 Kč. Náklady na nerezové vybavení přípravné kuchyňky
(která bude sloužit dvěma třídám) v hodnotě 610 888 Kč včetně DPH
hradila školka z vlastního rozpočtu.
-min-

Nová třída v přistavěném patře
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ZŠ E. BENEŠE
Florbal chlapci mladší a starší
V listopadu se družstva mladších a starších chlapců
zúčastnila okresního kola ve florbalu v Sezimově Ústí. Oba naše týmy si vedly podobně
a obsadila shodně 4. místa. Chlapcům děkujeme
za reprezentaci školy.
J. Podlaha

Florbalový turnaj Čeps cup
Ve středu 1. 12. 2021 se ve sportovní hale v Soběslavi uskutečnilo okresní kolo florbalového turnaje Čeps cup, kterého se
účastnilo šest týmů. Naši školu reprezentovali chlapci 4. a 5.
tříd. Z důvodů epidemiologicky ztížených podmínek byl turnaj
svolán narychlo a chlapci neměli možnost společně trénovat.
I přesto podali chvályhodný výkon a umístili se na 5. místě.
Tímto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy! M. Dřevová

Projektový den – výroba mýdel
Ve čtvrtek 25. 11. 2021 přijela paní Gabriela Vlková s výukovým
programem, který podporuje dětskou tvořivost, a tím byla výroba
mýdel. Dětem bylo vysvětleno objevení a význam mýdla v historii
lidstva, z čeho se mýdlo vyrábělo a vyrábí dnes, proč je doma vyrobené mýdlo lepší než kupované. Děti pracovaly s rozpuštěnou mýdlovou hmotou a samy si vybíraly, jak bude jejich mýdlo vypadat
- barvy, vůně a tvary silikonových forem. Děti měly z vyrobeného
mýdla nesmírnou radost a každý si svůj originální výrobek odnesl
domů.
Monika Jonášová

ZŠ KOMENSKÉHO
Florbalistky opět vítězně
V úterý 23. 11. 2021 se utkalo deset dívčích družstev z 8. a 9. tříd v okresním kole
florbalového turnaje v Sezimově Ústí.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin
po pěti týmech. Naše děvčata ve skupině
postupně porazila tato družstva:
ZŠ Soběslav Komenského – ZŠ Chýnov
ZŠ Soběslav Komenského – ZŠ Planá nad Lužnicí
ZŠ Soběslav Komenského – ZŠ Sezimovo Ústí
ZŠ Soběslav Komenského – ZŠ Mladá Vožice

4:0
3:0
2:0
2:0

Po základní skupině bez jediné prohry postoupilo družstvo naší
školy do finálové skupiny pro dvě první družstva z každé skupiny.
Do této skupiny postoupily společně se Základní školou z Mladé
Vožice a přinesly si tak první vítězství ze základní skupiny. Ve
zbývajících zápasech nejprve porazily ZŠ Tábor Zborovského 1 : 0
a v posledním utkání Gymnázium Soběslav také 1 : 0. Naše družstvo
navázalo na celkové vítězství děvčat ze 6. a 7. tříd a nenechalo se tak
zahanbit a zvítězilo bez jediné prohry a bez jediné obdržené branky!
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Sestava družstva: Lucie Nejedlá, Kamila Viturková, Karolína Šimečková, Nikita Kyptová - všechny 9.A, Pavla Forsztáková 9.B,
Nikola Tupá 8.A, Kateřina Pospíšilová, Agáta Valešová, Karolína
Hamajová, Petra Kadlecová - všechny 8.B
Jan Holas
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Další florbalový
postup na kraj
Florbalové žně na naší škole pokračují. Dne 24. 11. 2021
vyrazili chlapci 8.- 9. tříd do Sezimova Ústí poprat se
o další postup do krajského kola. Turnajové zápasy se hrály
1x12 minut hrubého času a nás čekalo celkem 6 utkání každý
s každým. Již od prvních minut turnaje nenechali kluci nikoho
na pochybách, že patří mezi favority turnaje. Předváděli krásný kombinační a rychlý florbal. Postupně si hladce poradili se
všemi soupeři a postoupili tak z prvního místa do lednového
krajského kola.
•
•
•
•
•
•

Soběslav Komenského – Husova 4:1
Soběslav Komenského – Jistebnice 2:1
Soběslav Komenského – SÚ, 9. května 7:0
Soběslav Komenského – Helsinská 6:0
Soběslav Komenského – Mladá Vožice 10:0
Soběslav Komenského – Chýnov 1:0

Chlapci hráli v tomto složení a všem patří dík za reprezentaci
školy:
Novotný M., Pánek S., Prokeš L., Petrásek D., Štěpánek D. 9.A, Kůrka D., Studený V., Panský D. – 9.B, Tuček J., Hňup
P. – 8.B.
Vladimír Máca

PF 2022
Všem dětem, rodičům, kolegům a čtenářům děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů do
nového roku 2022, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. V naší škole jsme nový rok přivítali plněním předsevzetí,
která si děti vymyslely v prosinci uplynulého roku.
Celý adventní čas nás provázely koledy a vyrábění dárků s vánoční
tematikou. Během volna, na konci roku 2021, si všichni zaslouženě
odpočinuli a nyní se opět s elánem pouštíme do učení.
Za kolektiv pedagogů Mgr. Lucie Valešová
Jste lidé se sluchovým postižením? Navštivte
nás v roce 2022 v DPS Mrázkova 748/III,
naše Poradenské centrum Svazu neslyšících
a nedoslýchavých za vámi přijede.
Termíny: 11. 1., 8. 3., 10. 5., 7. 6., 6. 9., 8. 11. vždy od 12.30
hod.
• Seznámení se sluchadlem (naučit klienta se sluchadlem
poslouchat a naučit jej sluchadlo ovládat, jak se o něj
starat)
• Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy
zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující
bariéry pro osoby se sluchovým postižením.
• Zprostředkování oprav kompenzačních pomůcek
a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami
• Možnost zapůjčení sluchadel po dobu opravy
a kompenzačních pomůcek
• Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační
pomůcku z Úřadu práce
• Prodej baterií, tvarovek a dalšího příslušenství ke
sluchadlům (sušící a čistící tablety, hadičky ke
tvarovce, filtry a další příslušenství)
• Výměna hadičky k individuální tvarovce a čištění
koncovek v ultrazvukové čističce
K dispozici budou zdarma letáky a katalogy kompenzačních
pomůcek pro osoby se sluchovou vadou a brožury.
SNN v ČR,Poradenské centrum Tábor p.s.
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I MY
I MY oslavila významné jubileum
Soběslavská nezisková organizace I MY v neděli 21. 11.
pozvala na náměstí Republiky na oslavu výročí.
Organizace byla založena 14. března 2000.
Od té doby pomáhá dětem s handicapem
a jejich rodinám. Její hlavní aktivitou je poskytování tzv. rané péče, kdy zaměstnanci
I MY navštěvují děti do 7 let a pomáhají
jim v jejich domácím prostředí. V roce 2020
své jubileum nemohla oslavit z důvodu
epidemiologické situace a platných nařízení
vlády. Proto bylo přesunuto a uskutečnilo
se v roce 2021.
Lidé se začali scházet v 16 hodin na náměstí Republiky. Občerstvili se, zahráli
si hry, poslechli si koncert kapely Encuentro a spolu s organizátory sestavili pomocí
sklenic se svíčkou obrazec ve tvaru srdce,
který příjemně zářil do tmy večera. Již zde
mohli obdivovat také krásný narozeninový
dort, který posléze putoval spolu s lampionovým průvodem vstříc kempu TJ Spartak Soběslav. Zde následovalo pouštění
lampionků (lotosů se svíčkou) po vodě
a slavnostní večer uzavřel pestrobarevný
ohňostroj.
O bližší informace se s námi podělila Klára
Csirková, ředitelka I MY:

Co symbolizoval obrazec ve tvaru srdce
na náměstí Republiky?
Srdce je symbolem hodnot, kterým věříme
a mělo vyjadřovat i naši lásku k naší práci,
respekt ke všem lidem. Jsme moc rádi, že
se srdce rozšiřovalo i díky svíčkám, které
lidé přinášeli. (Srdce jsme měli připravené
ještě před 17. listopadem a výročím Václava Havla. Po všudypřítomných srdcích
jsme chtěli svíčky zaměnit, abychom nekopírovali či nebyli nepokorní před tak
významnými odkazy. Ale srdce se prostě
zaměnit za nic nedá).
I MY slavilo 20. výročí. Dokázala byste
stručně ohodnotit tato léta působení
neziskové organizace v Soběslavi?
I MY začínalo jako dobrovolnické sdružení, které chtělo podporovat lidi s postižením, především dětí a dospěláků
z Rolničky. V roce 2006 se z I MY stala
profesionální organizace poskytující terénní sociální službu. Nejdřív bylo rodin 10.
Teď je to každoročně více než 80 rodin malých dětí s opožděním, handicapem, předčasným narozením po celém Jihočeském
kraji. V Soběslavi momentálně docházíme
do sedmi rodin.  Za tu dobu jsou to stovky

dětí, rodin, dobrovolníků, dárců, kteří byli
s I MY propojeni.
Z nápadu a touhy pomáhat se postupně
zrodila organizace s odborníky, kteří umí
účinně podpořit dítě s handicapem na poli
speciálně pedagogickém, a jeho rodiče na
úrovni sociální a psychologické. Spolupracuje s mateřskými školami, logopedy,
psychology a pediatry tak, aby pro dítě
a jeho rodinu našla ty nejlepší cesty
k radostnějšímu životu.
V rámci akce se posílaly také lampionky
s přáním po vodě. Vyslovili jste také nějaké přání do dalších let za I MY, o které
byste se chtěli podělit?
Ne zcela originálně, ale hodně štěstí a zdraví
jsme I MY přáli. A dalším velkým přáním
bylo, abychom kolem sebe měli navždy
tolik úžasných lidí, kteří nám pomáhají
pomáhat a nikdy jsme nezklamali důvěru
těch, kteří se na nás obrátí s prosbou o pomoc.
Děkujeme za rozhovor.

-min-

Autor foto: M. Bučinský

Oslavy se nakonec podařilo uskutečnit.
Jak jste si je užili?
Jsme moc rádi, že se v roce 2021 povedlo
se sejít a dopřát pozastavení, setkání, jak
lidem z I MY a kolem I MY, tak i všem
Soběslavanům, kteří si chtěli ozvláštnit den, dopřát dětem i sobě rozptýlení.
My jsme si to užili náramně a doufáme,
že i ostatní Soběslavští, kteří přišli.
Komplikovala Vám přípravy současná
situace?
Ne nikterak zásadně. Tak jako všem v roce
2021 a 2020, kteří provozují služby, obchod, pořádají akce. Sledujeme, co bude
vymyšleno, a pak se k tomu musíme co
nejlépe postavit. Oslava ještě proběhla,
zrušení bohužel potkalo jarmarky na náměstí a to nás za všechny mrzí.

Soběslav v obrazech
Spolek Soběslávka připravil výstavu fotografií obrazů města Soběslavi. Ve výlohách
některých obchodů na náměstí a v blízkém
okolí si v lednu můžete prohlédnout na
dvacet fotografií obrazů od pěti malířů.

Autory olejomaleb, kreseb a akvarelů
jsou J. Čížek, J. Kasl, J. Kozel, J. Pražma
a J. Lessler.
Na obrazech jsou známé dominanty města
jako třeba Hláska, i části náměstí s historickými budovami. Výstava navazuje na
loňské vystavené fotografie soběslavského
Živého betlému, které jste mohli vidět

ve výlohách také během zimního období,
a na letní výstavu fotografií Proměny
Soběslavi, kde jste mohli porovnat stejná
místa města dříve a dnes.
Za spolek Soběslávka,
Pavla Srncová
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Senior-dům Soběslav
Rok utekl jako voda. Snad je to tím covidem, ale zdá se nám, že utekl rychleji, než
jindy.
Letošní rok byl trochu jiný než jiná léta.
V senior-domě probíhá přístavba patra,
zvykli jsme si, že do našich šatníků přibyly jako součást oblečení respirátory, ve
kterých chodíme po domově. Pouze na
pokojích, pokud jsou klienti sami, je sundavají. Jsme rádi, že omezení daná vládními nařízeními nejsou tak přísná pro sociální služby, takže uživatelé mohou chodit
volně ven a mohou navštívit svou rodinu.
Nařízení jsou ale přísná pro návštěvy, od
kterých musíme požadovat buď očkování,
nebo negativní test a do senior-domu mohou rovněž pouze maximálně ve dvou a

s respirátorem. Očkování pomohlo, všichni
to zvládli bez problémů a pomohlo tak, že
zatím nikdo neonemocněl. Mrzí nás však,
že některé návštěvy nedodržují nařízení.
Jakmile přijdou na pokoj, respirátor sundají. Neuvědomují si, že jsou rizikem pro
naše seniory, a mrzí nás, že je tak vlastně
ohrožují na jejich zdraví.
Ale nyní z jiné stránky. Je advent. Nejkrásnější svátky. Byli jsme zvyklí, že v předchozích letech bylo u nás pomalu každý den
nějaké vystoupení, nějaký program. Bohužel… Situace je taková, že jsme si alespoň
vyzdobili jídelnu, „načančali“ stromečky,
upekli perníčky. Nechyběl ani Mikuláš,
anděl a čert, kteří přišli za našimi seniory
na pokoj a podarovali je malým dárečkem.

V době adventní to bylo milé překvapení
pro všechny. Pozvedlo vánoční náladu
a těšení na Vánoce.
Chtěla bych jménem našich klientů i zaměstnanců popřát všem hlavně hodně
zdraví a štěstí do nového roku, s přáním,
abychom vzájemně na sebe byli milí,
respektovali jeden druhého, respektovali
vše, co je dané, aby lidé svévolně neohrožovali zdraví druhých. Protože jenom tak
budeme moci opět žít normálním běžným
životem ve zdraví. Bez omezení a strachu.
Šťastný nový rok 2022 bez covidu, ale
s láskou a pevným zdravím.
Lada Haplová

Tipy na výlety do přírody v zimě
Zatímco léto nabízí široké kulturní, společenské a sportovní vyžití, v zimě se většina
památek a turistických atrakcí veřejnosti
uzavírá. Volný čas mohou lidé využít nejen k návštěvě dostupných kulturních akcí,
divadel, kina apod. ale především k zimním sportům nebo turistice a procházkám
zimní krajinou. Když bude příroda štědrá,
nadělí nám pod stromeček ještě pokrývku
či peřinu sněhu a přírodu zahalí do pravého
zimního mrazivého kouzla. O krásné výhledy bude postaráno. Přinášíme pár typů,
kam vyrazit za turistikou či sportem, pokud
bude počasí přát.

Soběslav

Soběslav a její okolí nabízí příjemné procházkové trasy okolo Nového rybníka
nebo na rozhlednu Svákov. Pokud budou
dobré podmínky pro běžky, tedy hodně
sněhu, mohou milovníci zimních sportů
využít k běžkování širokou plochu letiště. Pozor! Je ale potřeba dodržovat
podmínky, které se dozvíte v článku na
str. 20.

Zimní sporty

Ještě lepší podmínky pro běžkování nebo
lyžování nabídnou lokality, které jsou od
nás více vzdáleny.
Monínec
Pakliže zamíříte na lyže, nejblíže v dojezdové vzdálenosti od Soběslavi se nachází
Ski areál Monínec. Hlavní sjezdovka nabízí 1,2 km sjezdového lyžování a je pravidelně upravována dvěma rolbami. Další
sjezdovky: Horní kotva (600 m) a sjezdovka u hotelu (170 m). K dispozici je také
restaurace přímo v areálu a hotel Monínec
pro případné ubytování. Více se dozvíte na
zima.moninec.cz.
Čertovo břemeno
V České Sibiři před lety začalo Spole-

čenství obcí Čertovo břemeno, kam patří
i Jistebnice, strojově upravovat běžkařské stopy, které můžete znát pod názvem
Greenways Čertovo břemeno. Tyto běžkařské trasy v délce zhruba 85 kilometrů vedou (mimo jiné) na vrchol lanovky v areálu
Monínec. Výchozí místa jsou různá. Centrální parkoviště je na křižovatce u Libenic
(u silnice č. 120 mezi Borotínem a Sedlecem-Prčicí). Zde naleznete také restauraci.
Více informací se dočtete na certovo-bremeno.cz/bezkarske-trasy.
OS Polánka a Černovice
Další lokalita vhodná pro běžkování je
OS Polánka u Ratibořských Hor, která může nabídnout dle sněhových podmínek až 88 km upravených běžeckých tras. Více informací naleznete na
www.ospolanka.cz.
Sdružení Svidník udržuje běžecké trasy
v okolí vrchu Svidník, nedaleko města
Černovice, vzdáleného 25 km od Soběslavi.
Stopy jsou za dobrých sněhových podmínek
udržované na klasiku, červený okruh
je udržován rolbou v dost široké stopě
i pro bruslení. Více informací a orientační
mapu s popisem obvykle udržovaných tratí
naleznete na www.sdruzeni-svidnik.cz.

Nenáročná zimní turistika

Za zimní turistikou můžete zamířit na Kozí
hrádek se stejnojmennou naučnou stezkou.
Směrem do Bechyně se míjí golfové hřiště a zámek Černice, od kterého vede další
naučná stezka hezkou přírodou nazvaná
Černická obora.
Nejen čerstvý vzduch, ale i pěkný zážitek
umocněný zimní romantikou můžete načerpat např. v okolí zámku Červená Lhota. Do
zámku se v zimě nedostanete, ale můžete si
vychutnat procházku po jejím okolí a zachytit pár jedinečných snímků prostřednictvím fotoaparátu, neboť sněhem zapadaná
Červená Lhota má také své kouzlo.
Milovníci turistiky mohou v zimě zavítat
ke zřícenině Choustník a případně ji spojit
s turistickým okruhem po zeleně značené
trase do obce Mlýny. K vyhledání turistických tras a orientaci na nich je možné
využít např. turistické mapy na mapy.cz
(nebo stejnojmennou aplikaci v mobilním
telefonu).
Malé ratolesti může potěšit ZOO Tábor,
která je od listopadu do března otevřená pouze o víkendech, a to od 9 do 16 h.
Odsud si můžete udělat procházku k rozhledně Hýlačka, která se nachází cca
10 – 15 minut pěší chůze od ZOO. -min-

ilustrační foto
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Bílá stopa na letišti v Soběslavi

KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Vzhledem ke stále se měnící situaci
týkající se pandemie covidu-19 prosíme
sledujte: www.kd-veseli.cz.
29. listopadu 2021 – 24. února 2022
NÁDECH STARÝCH ČASŮ
– Iva Hüttnerová
Vánoční výstava obrazů a grafik. Každý
čtvrtek od 13 do 17 h nebo po předchozí
telefonické domluvě.
Úterý 18. ledna			
19 h
BESEDA S TOMÁŠEM ETZLEREM
Známý český novinář a spisovatel Tomáš Etzler přijede do Veselí představit
svůj dokument o Číně s názvem Nebe.
Sál KD.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
(redakčně kráceno)

Fotbalisté darovali krev
Mnozí dobrovolní dárci vyslyšeli v listopadu a prosinci volání nemocnic a rozhodli
se darovat svou krev.
Mezi nimi byli i čtyři soběslavští fotbalisté: Filip Vaněk, Jan Boháč, Tomáš
Mazouch a jejich trenér Radek Hajič, kteří
darovali tuto životadárnou tekutinu 9. 12.
na Poliklinice Světlogorská Tábor, během
odběrového dne.
-min-

Sněhová peřina pokrývá krajinu, vločky
se třpytí v zimním sluníčku vykukujícím
nízko nad obzorem, teplota kousek pod
nulou. Ideální podmínky vytáhnout ze
sklepa, půdy či garáže běžky a hurá na to!
Jenže kam jít? Sněhu bývá většinou dost
málo, takže po zoraných polích to nejde,
větší souvislé plochy luk v okolí nejsou
a na lesní cesty sotva propadne skrze větve
nějaká vločka. No jasně - na letiště přece!
Skoro padesát hektarů posečené trávy, jen
tu a tam nějaká krtina, ale té se dá snadno
vyhnout. Jenže to má své „jenže“.
Letiště Soběslav je veřejné vnitrostátní letiště a může na něj přiletět kdokoli
a kdykoli. Pravda je, že v zimě to nebývá
tak často. Nechceme proto nikomu bránit
v zimních radovánkách, a to tím spíše, že
i sami občas na letišti „běžkaříme“ a letiště je vlastně sportoviště. Co by měl ale
vědět každý běžkař, než vyrazí s lyžemi
na letiště, aby neohrozil sebe, ani nikoho
jiného? Pokud jste také pejskaři a chodíte tam venčit své mazlíčky, tak to zřejmě
víte. Pro ty ostatní uvádím několik následujících informací.

Na obě dráhy se létá z obou stran. Jsou
tedy čtyři možnosti, odkud může přiletět letadlo. Startuje se a přistává zásadně
proti větru, takže například pokud fouká severák, letadlo přiletí nejspíš z jihu.
Pokud letadlo přistává, nedosedne nikdy
na samý kraj letiště, ale o nějaké desítky
metrů dál. Proto pohybovat se po okraji
letiště je z tohoto pohledu bezpečné.
Přejíždět přes dráhy by se nemělo, nebo
jen s maximální opatrností. Je třeba se
řádně rozhlédnout, vyndat si z uší sluchátka a za neustálého sledování okolí
dráhu rychle přejet. Letadla na přistání
se pohybují rychlostí okolo 100 km/h,
a co platí teď, nemusí platit za pár vteřin.
Také je vhodné kontrastní oblečení, abyste byli proti sněhu dobře vidět. A pokud se
kolem hangárů hemží lidé, jsou vyndaná
a nastartovaná letadla, tak to mají místní
letci provoz. To je pak vstup na dráhy zcela zapovězen a i pohyb po okraji letiště
v ose drah je možný jen za zvýšené opatrnosti.
Tak teď už víte všechno, jen ten sníh aby
napadl, a možná se potkáme ve stopě.

Letiště v Soběslavi má dvě dráhy. Jedna
je sever – jih a druhá východ – západ.
Tyto dráhy jsou na sebe téměř kolmé.

Ing. Bohumír Ctibor,
předseda aeroklubu

Autor foto: Eva Výborná, jcted.cz
Rozpis zápasů - Banes florbal Soběslav

Ženy
8. 1.

Rudý Dračice MLADÝCH
NADĚJÍ Týn

Banes Florbal
Soběslav

SH Týn nad Vltavou

22. 1.  

Banes Florbal Soběslav

FBC Kutná Hora

SH TJ Spartak Soběslav

23. 1.

Banes Florbal Soběslav

TJ Sokol Královské
Vinohrady

SH TJ Spartak Soběslav

29. 1.

Banes Florbal Soběslav

BLACK ANGELS

SH TJ Spartak Soběslav

Více info na www.florbal-sobeslav.net

Muži A
8. 1.

Banes Florbal Sob.

FK Slovan J. Hradec B

SH ZŠ Chýnov

8. 1.

SKP České
Budějovice

Banes Florbal Sob.

SH ZŠ Chýnov

22. 1.

Banes Florbal Sob.

FbC Písek B

SH TJ Spartak Soběslav

22. 1.

TJ Šumavan Vimperk

Banes Florbal Sob.

SH TJ Spartak Soběslav

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS

LEDEN 2022

Program sportovišť TJ Spartak na
spartaksobeslav.isportsystem.cz
1. 1.
2. 1.
9. 1.
16. 1.
23. 1.
30. 1.

14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
•
•

Prodej
Nemovitosti - www.inrekareality.cz
Prodej bytu 3+1 s lodžií 70 m2 v
Soběslavi v cihlovém domě s výtahem, lze parkovat před domem.
U nemovitosti došlo ke slevě.
Informace na tel. 603 933 938.

Koupě
• Koupím dům, byt, nebo chatu v
Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
• Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843
• Koupím malou maringotku.
Tel. 724 743 159
• Koupím byt v Soběslavi, platba
ihned. Tel. 728 272 870
Ostatní
• MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702
• Nabízím pronájem garáže v
Soběslavi, Na Ohradě. 776 075 544
• Laťkové dopravníky - koupím.
Tel. 602 443 482
• Dřevěné sloupy na elektr. vedení
- koupím. Tel. 724 743 159

3. 1. - 7. 1. 2022
Chcete vyhrát a nebo o někom
víte, pak nás kontaktujte

na tel. 775 075 387

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

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

www.geodeziejih.cz

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

GEODETICKÉ PRÁCE

VESCE 44, Soběslav

info@geodeziejih.cz

leden 2022

22

Proč s dětmi plavat již od útlého věku?
Plavání kojenců a batolat není pouze komerčním vyplněním času rodičů a jejich dětí,
ale má potenciál se stát stavebním kamenem
při budování plavecké gramotnosti. Začít
můžeme již v novorozeneckém věku (pohybový program ve velké vaně pod vedením lektora, následně rodiče)
a pokračovat v kojeneckém a batolecím věku v bazénu, kde příznivé prožívání vodního prostředí ovlivňuje nejen psychomotorický
vývoj, sociální vazby, podporuje a zvyšuje imunitu dětí. Zlepšuje
se koordinace, síla a obratnost. Pohyb ve vodě pomáhá odstraňovat
také vadné držení těla. Po lekcích plavání jsou děti příjemně fyzicky
unavené. Fyzikální vlastnosti vody jim umožňují vykonávat pohyb
snadněji než na suchu. Vhodně zvoleným úchopem děti posilují
svalstvo celého těla. Pohybem dolních končetin si povzbudí peristaltiku a netrápí je bolesti břicha. Děti, které pravidelně navštěvují
vedené lekce, jsou otužilejší, zdravější a pohybově zdatnější. Společný zážitek navíc utužuje vztah mezi rodičem a dítětem. Rodiče
netrpí sociální izolací.
Je třeba zmínit i oblast prevence tonutí. Děti, které chodí plavat již
od raného dětství, při pádu do vody nezpanikaří, ale zadrží dech. Při
kurzech jsou vedeni k učení se sebezáchraně. Základní dovedností
při sebezáchraně je vědomě zadržet dech, zorientovat se pod vodou
a jakýmkoliv pohybem končetin dosáhnout hladiny a na ní zaujmout
polohu vznášení na zádech.
Plavání kojenců a batolat není výuka plavání v pravém slova smyslu. Jedná se zde o lásky plnou hru mezi rodičem a dítětem za doprovodu písniček a básniček. Děti se adaptují na vodní prostředí pomocí
polohování rodičem. Skutečný nácvik plaveckých dovedností začíná teprve v době, kdy dítě chápe pohybový úkol a je schopno spolupracovat. Po třetím roce života je schopno pohybovat se samostatně
ve vodě. Může využívat plně vodní prostředí ke svému prospěchu
a s požitkem.
Mgr. Lucie Kmínková PhD.
Těšíme se na vás v novém kurzu. Přihlaste se na www.tzmt.cz/detsky-vodni-svet plaveme v Dětském centrum,
Hanojská 3034, Tábor 05, e-mail: tzmtdc@tzmt.cz

Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262
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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

leden 2022

24

www.musobeslav.cz/urad/informace
www.musobeslav.cz/infocentrum/aktuality

Termín uzávěrky inzerce - 10. 1., pište na hlaska@musobeslav.cz
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