5
MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 28

květen 2020

Vážení spoluobčané,
až budete mít v ruce toto číslo Hlásky, budeme se pravděpodobně nacházet na konci prodlouženého nouzového stavu
(pokud jej Parlament dále neprodlouží) přijatého v souvislosti
se šířením nákazy koronavirem.
Spolu s nouzovým stavem bylo vyhlášeno velké množství usnesení a nařízení vlády a ministerstev, která významně omezila
práva a svobody všech občanů České republiky. Tuto situaci
asi nikdo z nás nečekal a je pro každého velkou výzvou včetně
nutnosti respektovat a dodržovat přijatá opatření. Uvedená situace také zvedla obrovskou vlnu solidarity a nezištné pomoci
potřebným a za to bych chtěl všem moc poděkovat. Věřím, že
přijatá opatření přinesou očekávané výsledky a náš život se
bude postupně vracet do „normálu“.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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AKCE V SOBĚSLAVI
Kulturní, sportovní a společenské akce se v souvislosti s pandemií
koronaviru nekonají. Akce by mohly být umožněny od konce května
(datum se může změnit, aktuální informace sledujte v médiích a na webových stránkách města a organizátorů akcí).

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SOBĚSLAV
V SOUČASNÉ SITUACI NABÍZÍ OBČANŮM SLUŽBU:
•
•

nákupu běžné spotřeby do 500 Kč (potraviny, drogerie)
vyjma alkoholu a tabákových výrobků
nákupu a vyzvedávání léků

Služba je určena seniorům, kteří nemají možnost si sami obstarat potraviny a léky a mají bydliště v Soběslavi a přilehlých obcí. Objednávku
nákupů je možné uskutečnit v pracovní dny od 8, 00 do 11, 00 hodin
na telefonním čísle:
			

381 506 110, 732 376 433 Ing. Petrásková
381 506 186, 731 614 993 Bc. Dvořáková

Poté Vás navštíví pečovatelka, se kterou se domluvíte na obsahu nákupu,
vyúčtování a době dodání. Pro uskutečnění objednávky je vyžadováno
Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště a telefonní číslo.

Senior-dům na skypu a messengeru
Senior-dům Soběslav je dlouhodobě uzavřený veřejnosti. Nyní se ale můžete se svými blízkými vidět a slyšet prostřednictvím počítače, mobilu či
tabletu on-line. Pokud bude ve vaší rodině zájem, volejte prosím v pracovní
dny dopoledne níže uvedeným pracovnicím, které vám sdělí veškeré podrobnosti a domluví s vámi čas hovoru (možnosti jsou dvě: aplikace SKYPE
nebo MESSENGER). Kontakty: Mgr. Lada Haplová - 603 583 596, Pavlína
Marešová - 734 828 959. 					
-min-

Úřední dny notáře a VZP
Úřední dny notáře JUDr. Stanislava Hrocha
a Všeobecné zdravotní pojišťovny
jsou do odvolání zrušeny, o případných změnách
budeme informovat na webových stránkách
www.musobeslav.cz.

Aktuální informace ke koronaviru
naleznete na internetu
Připomínáme, že aktuální informace ohledně
nouzového stavu souvisejícího s pandemií koronaviru naleznete na webových stránkách města
a FB profilu infocentra. Na webových stránkách
města v Portálu občana se můžete také přihlásit
k odběru pravidelného newsletteru, díky kterému
budete informace dostávat několikrát do týdne do
Vaší e-mailové schránky. Aktuality jsou dále vyhlášovány městským rozhlasem.

Další informace:

Důležité soběslavské kontakty
naleznete na straně 3.
Informační linka v souvislosti s koronavirem
1212
V případě vážných zdravotních problémů
či ohrožení života volejte linky 155 a 112.
Koronavirus infolinka Krajské hygienické
stanice
+420 736 233 176, +420 704 829 502,
+420 703 365 986, Po - Pá: 7:00 - 17:00
Ministerstvo zdravotnictví
Informace naleznete na adrese: koronavirus.mzcr.cz.
			

-min-

Poděkování za fotografie
Děkujeme zasilatelům za fotografie, které nám
zaslali přes Portál občana na webových stránkách
města Soběslavi. Nejhezčí fotografie budou uveřejněny v galerii na webových stránkách města
a FB profilu infocentra.
-min-

květen 2020

3

KORONAVIRUS - INFORMACE
Aktuální informace o činnosti úřadu
V souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření přijatých
z důvodu nebezpečí šíření nákazy COVID-19 se Městský úřad Soběslav
alespoň částečně vrátil od pondělí 20. dubna k normálnímu provozu.
Od tohoto data jsou opět úřední hodiny ve stejném rozsahu jako před vyhlášením nouzového stavu, tedy v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:00 hod.
a od 11:30 do 17:00 hod a v pátek od 7 do 11 hod. (pouze ODVV). Městský úřad je přístupný občanům při zavedení zpřísněných organizačních
a hygienických pravidel:
• Upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu
před osobní návštěvou úřadu. K tomuto účelu je možné využít seznam
telefonních čísel uveřejněný na internetových stránkách města a zároveň na úřední desce a obou budovách MěÚ.
• Preferování podání žádostí elektronickou či písemnou cestou. K tomuto
účelu mohou občané využít e-mailovou adresu:
epodatelna@musobeslav.cz. V případě písemného kontaktu je možné
využít adresu: Městský úřad Soběslav, náměstí Republiky 59/I, 392 01
Soběslav.
• Pro přípravu žádosti a tím zkrácení doby strávené návštěvou úřadu je
možné využít formuláře žádostí umístěné na internetových stránkách
města.
• Jediným místem pro příjem podání je podatelna městského úřadu umístěna v přízemí hlavní budovy čp. 59/I na náměstí Republiky.
• Zabránění shlukování osob na chodbách nebo čekacích prostorách dodržováním bezpečných rozestupů mezi návštěvníky úřadu, a to min. 2
metry.
• Používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) – např.
roušky nebo respirátoru.
Zároveň žádáme návštěvníky úřadu, aby při vstupu do úřadu použili desinfekční prostředek na ruce umístěný v obou budovách úřadu.
Matriční záležitosti – od 20. dubna je povoleno konání svatebních obřadů s maximálním počtem 10 účastníků (vč. oddávajícího a matrikářky) při
dodržování minimálních odstupů dva metry a použití ochrany dýchacích cest
(např. roušky) s výjimkou snoubenců, nadále je zakázáno pořádání akcí typu
vítání občánků.
Odbor dopravy a vnitřních věcí – občanské průkazy a cestovní doklady,
jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020, mohou být použity pro prokázání
totožnosti po dobu trvání nouzového stavu. Občané nejsou povinni v době
nouzového stavu požádat ve lhůtě 15 dnů o vydání nového dokladu. Řidičské
průkazy, kterým skončila platnost po vyhlášení nouzového stavu, tj. po 12. 3.
2020, mohou být dále používány pro prokázání oprávněnosti k řízení vozidel
po celou dobu trvání nouzového stavu.
Odbor životního prostředí – rybářské a lovecké lístky, jejichž platnost skončila v době nouzového stavu, zůstávají v platnosti po dobu nouzového stavu.
Žádáme občany, aby si o nové doklady zažádali až po skončení nouzového stavu.
Úhrada poplatku za odpad a ze psů – městský úřad jako správce poplatku
bude tolerovat úhradu těchto poplatků do 30. 6. 2020. Za toto období nebude
vyměřována žádná sankce za pozdní úhradu. V případě platby poplatku
za odpad žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu za využití
variabilního symbolu, který obdrželi písemně začátkem letošního roku.
Zkušební komisaři – v souvislosti s obnovením činnosti autoškol zahájili od
27. 4. svou činnost také zkušební komisaři.
Situaci ohledně obnovení plného provozu infocentra sledujte na webových
stránkách města Soběslavi.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Důležité kontakty:
LÉKAŘI
Před příchodem k lékaři je lépe se předem telefonicky objednat a domluvit si čas návštěvy.
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Musilová Jana
tel. 381 524 189, Tř. Dr. E. Beneše 279/II
MUDr. Moutvičková Alena
tel. 381 522 630, Poliklinika, ul. Petra Voka
MUDr. Menglerová Hana
tel. 381 524 185, Kostelní 42/I
MUDr. Němejc Milan
tel. 381 524 216, Komenského 5/I
MUDr. Vítková Zdeňka
tel. 381 521 394, Lustigova 403/III
MUDr. Tučková Veronika
tel. 381 212 609, Zátkova 535/II
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Zrůbková Jana		
tel. 381 521 022, Mrázkova 489/III
MUDr. Fialová Yvetta
tel. 381 521 237, Rašínova 152/II
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
V budově POLIKLINIKY Soběslav je v provozu
Lékařská služba první pomoci od pondělí do pátku v době od 18 do 22 hodin a v sobotu a neděli
v době od 8 do 20 hodin. Vždy je přítomen lékař
společně se zdravotní sestrou. Telefonický kontakt: 381 521 238 nebo 704 346 580. LSPP funguje
v běžném režimu, avšak při každém příchodu na
ošetření je potřeba zvonit na zvonek pod oknem
LSPP (vpravo ode dveří nad kolostavy) neboť budova je uzavřena. Po zazvonění sestra vyjde a domluví se na ošetření. V případě potřeby má lékař
možnost kontaktovat odběrová místa na COVID
19 a odeslat pacienty k dalšímu vyšetření.
LÉKÁRNY
•

lékárna Petra Voka (po-pá 7-17:30 h,
so 7:30-11,30), tel. 381 523 440
• lékárna U Zlaté koruny (po-pá 7:30–17 h,
so 7:30–11 h), tel. 381 521 155
• lékárna Svákov (po, út, pá 8–16:30 h,
st 8–15, čt 8 – 18 h) tel. 381 521 389
• Dr. Max (po - pá 8 - 18 h), Obchodní ul. 1000,
Soběslav
Úplný seznam lékařů v Soběslavi spolu s tel. čísly
naleznete na www.musobeslav.cz/infocentrum/
zdravotnictvi.
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JAK PEČOVAT O ROUŠKY
V současnosti se s nošením roušek počítá až minimálně do června. Většina
lidí má doma ty ušité z bavlněného materiálu. I roušky (stejně jako ostatně
vše) mají své výhody a nevýhody. Jak se o ně správně starat, aby splnily
svůj účel a dobře chránily jak vás, tak okolí? Níže připomínáme několik
doporučení:
Před prvním použitím roušku vyperte, vyvařte, nebo vyžehlete.
Jak roušku používat?
• před nasazením roušky si umyjte ruce, případně dezinfikujte
• během nošení, při nasazení i sundání, na roušku nesahejte, berte ji do rukou
pouze za gumičky nebo kalouny
• po sundání roušky si umyjte ruce, případně dezinfikujte
Jak často roušku měnit?
• při pohybu mezi velkým množstvím lidí (např. v supermarketu) ihned po
návratu domů
• v okamžiku navlhnutí, nejpozději po 2-3 hodinách
• použitou roušku uchovávejte v uzavřené nádobě – například v zavázaném
igelitovém sáčku
Jak se o roušku starat?
• prát každodenně min. na 60 °C, samostatně
• vyvařit - nechat v hrnci s vodou projít varem pod dobu min. 5 minut
• vyžehlit – ideálně parní žehličkou, nebo na nejvyšší stupeň po dobu 5
minut žehličkou bez páry
• po sterilizaci uložte roušku do uzavřené nádoby –např. igelitového sáčku
- jiného než na použité roušky!

VÝDEJNÍ MÍSTA ROUŠEK
V KVĚTNU
Mateřská škola DUHA, Mrázkova ulice
(vedle MUDr. Zrůbkové), pondělí až pátek
8 – 14 h po zazvonení ve výdejním místě
nebo na požádání na tel. 607 000 983

TRHY SE VRÁTILY NA NÁMĚSTÍ
zatím v omezeném provozu
Od čtvrtka 23. dubna se na náměstí Republiky
opět vrátily oblíbené trhy, i když v omezeném
množství týkající se nabídky prodávaného
zboží. Na trzích v Soběslavi si můžete koupit
sadbu, sazenice, ovocné stromky a další výpěstky. Dodržování hygienických opatření a rozestupů bude koordinovat městská policie.
V květnu se může rozsah nabízeného zboží
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření změnit. Sledujte informace v médiích a na
webových stránkách města
-min-
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Informace k zápisům do mateřských škol v Soběslavi
pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu
vzdělávání, čj. MSMT-15657/2020-1,
pro školní rok 2020/2021.

mateřských školách v Soběslavi v souladu s nově vydanou Obecně závaznou
vyhláškou č. 3/2019, kterou se stanoví
školský obvod mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu, a tím je území
města Soběslavi. To znamená možnost
podat si přihlášku na Vámi vybranou
mateřskou školu. O přijetí rozhodne
ředitelka školy na základě vydaných
kritérií pro přijímání dětí.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

Ilustrační foto

- organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve
škole. Upřednostnit, pokud je to možné,
podání přihlášky datovou schránkou,
e-mailem s elektronickým podpisem,
poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

- pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně
dlouhé období v rozmezí stanoveném
školským zákonem, tedy nejlépe od
2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2020/2021 proběhnou na

Pro bližší informace kontaktuje ředitelství Vámi vybrané školy (viz níže).
Irena Klečatská, OOSM
MěÚ Soběslav

Zápisy do obou mateřských škol v Soběslavi
budou probíhat dle Opatření MŠMT č.j. MSMT-15657/2020-1 v termínu od 2.
v souladu s právními předpisy.

května 2020 do 16. května 2020

Dle opatření MŠMT budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Informace o celém průběhu zápisů získáte:
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
• www.msduhasobeslav.cz - záložka „chci chodit do
duhy“ - „poprvé k zápisu“
• nově připravena informační schránka vedle vstupní
branky školy
Kontakty pro komunikaci:
Mgr. Alena Krejčová, ředitelka školy
+420 723 540 918
Martina Hasmanová, zástupce ředitele +420 725 054 675
Eva Himpanová, administrace 		
+420 607 000 983
info@msduhasobeslav.cz
nová ikona na webových stránkách „ptejte se nás“

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711
• www.mssobeslav.cz - záložka „Zápis“
• informační leták na vstupní brance mateřské školy
Kontakty pro komunikaci:
Bc. Eva Kuklová ředitelka školy
ms.nerudova@email.cz

+420 606 687 263

!!Důležité upozornění!!
Dle nové vyhlášky č.3/2019 města Soběslavi mohou rodiče zvolit školu dle svého výběru.
Jeden školský obvod pro celé území města Soběslav a obce jež mají uzavřeny Dohody s naším městem
- stanoveno Obecně závaznou vyhláškou č.3/2019 města Soběslavi, kterou se stanoví školský obvod
mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu mateřských škol.
ředitelství mateřských škol
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. března 2020.
Usnesení č. 6/080/2020
Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Poliklinika
Soběslav za rok 2019 předloženou paní
Janou Hákovou, pověřenou řízením organizace. Výsledek hospodaření organizace
je vyrovnaný.
Rada města schvaluje rozpočet Polikliniky
Soběslav na rok 2020 v předloženém znění.
Usnesení č. 6/081/2020
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Soběslav za rok
2019 předloženou vrchním strážníkem MP
p. Miroslavem Drsem.
Usnesení č. 6/082/2020
Rada města projednala závěrečný účet
a účetní závěrku města Soběslavi za rok
2019 předloženou vedoucí finančního
odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou
a doporučuje je zastupitelstvu města ke
schválení.
Usnesení č. 6/083/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtového opatření
č. ZM 1/2020 v předloženém znění s potřebnými úpravami.
Usnesení č. 6/084/2020
Rada města souhlasí s posunutím termínu
9. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi
z 15. 4. 2020 na 29. 4. 2020 a s následujícím programem:
• Zahájení
• Závěrečný účet města za rok 2019
• Změna č. 1 rozpočtu města na rok
2020
• Projekty škol
• Zřizovací listiny organizací
• Veřejnoprávní smlouvy s obcemi spádových obvodů ZŠ a MŠ
• Majetkové převody
• Různé
(Pozn. redakce: čtěte změny v zasedání
zastupitelstva na str. 8)
Usnesení č. 6/085/2020
Rada města souhlasí s nákupem 7 ks dřevěných stánků od firmy BIZON-STANY,

s. r. o., Terezín, za cenu 77.350 Kč vč. DPH
a 3 ks nůžkových stanů od firmy Mikel,
s. r. o., Zlín – Louky, za cenu 46.536 Kč vč.
DPH pro potřeby konání kulturních, společenských a sportovních akcí v Soběslavi.
Usnesení č. 6/086/2020
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 1/295/2018 ze dne 13. 11. 2018 pověřuje dle
§ 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, užívat závěsný odznak a dle
§ 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000
Sb., o matrikách, jmenuje dalšími oddávajícími následující členy zastupitelstva města: Mgr. Irenu Molíkovou a Mgr. Vladimíra
Drachovského.
Usnesení č. 6/087/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování části nezpůsobilých
výdajů projektu IROP „Rekonstrukce multimediální učebny v ZŠ Soběslav, Komenského 20“ v rozpočtované výši 572.330 Kč
včetně DPH z rozpočtu města Soběslavi.
Usnesení č. 6/088/2020
a) Rada města na základě výsledků výběrového řízení organizovaného Základní
školou Soběslav, Komenského 20, souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Spilka a
Říha, s. r. o., Soběslav, na akci Stavební
úpravy tříd a chodby za cenu 2.475.681 Kč
včetně DPH.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit dofinancování akce Stavební úpravy tříd a chodby v částce 1.278.681
Kč včetně DPH z rozpočtu města Soběslavi.
Usnesení č. 6/089/2020
Rada města souhlasí se zařazením školského zařízení pro zájmové vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení
Mateřské školy, základní školy speciální
a praktické školy Diakonie ČCE Rolnička
Soběslav s účinností od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 6/090/2020
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské policie Soběslav v roce
2020 mezi městem Soběslav a firmou
Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na dar v
hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha,
spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar v hodnotě 6 tis. Kč,
firmou Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav,
na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodno-

tě 8 tis. Kč a firmou Autoservis Rada
Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč.
Usnesení č. 6/091/2020
Rada města souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Soběslav, p. Jiřím
Stiborem, Soběslav, a p. Leošem Vondruškou, Soběslav, na propachtování pozemku
p. č. 3384 v k. ú. Řípec o výměře 3,9037
ha, který je ve vlastnictví města, na dobu
určitou 5 let s účinností od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 6/092/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků p. č. 177
a p. č. 176/1 o celkové výměře 465 m2 v k.
ú. Vesce p. Františku Smíškovi, Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města Soběslavi,
z důvodu narovnání hranic pozemků.
Usnesení č. 6/093/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 30. 5. 2005, ve znění
pozdějších dodatků, Mateřské školy
DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750,
a dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne
30. 5. 2005, ve znění pozdějších dodatků,
Základní školy Soběslav, Komenského 20.
Usnesení č. 6/094/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 1688/10 o
výměře 59 m2 a p. č. 1688/11 o výměře 70
m2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví
města Soběslavi, Pavlovi a Petrovi Dvořákovým, Praha, z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemků u obchodního centra
v Soběslavi.
Usnesení č. 6/095/2020
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 5/078/2020 souhlasí s uzavřením
smlouvy o vytvoření uměleckého díla mezi
městem Soběslav a akademickým malířem
Teodorem Buzu, Tábor, na dodávku a montáž díla (malby) „Střípky života“ do smuteční síně na hřbitově v Soběslavi za cenu
150.000 Kč.
Usnesení č. 6/096/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ing.
Miroslavem Pantoflíčkem, projektová
a poradenská činnost, Soběslav, na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně
inženýrské činnosti akce „Stavební úpravy
a nástavba MŠ Nerudova 278/II“ za cenu
253.500 Kč + DPH.
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Usnesení č. 6/097/2020
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přenecháním městského bytu na
adrese Soběslav, Soběslav II, Kadlecova
čp. 306, velikosti 1+ 0, do nájmu p. Pravoslavu Valentovi.
Usnesení č. 6/098/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Oprava
chodníků Soběslav 2020 – 1. etapa“,
které se uskutečnilo 23. 3. 2020 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se
stala firma Strabag, a. s., Praha, za cenu
961.775 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/099/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Obnova
kostela sv. Marka“, které se uskutečnilo
23. 3. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Vidox, s. r. o., Český Krumlov, za cenu
1.653.958 Kč + DPH.
Usnesení č. 6/0100/2020
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele dopravního automobilu pro SDH
Soběslav, který se bude konat 6. 4. 2020
v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
města
• Jiří Šustr – SDH Soběslav
• Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ
náhradníci
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
Usnesení č. 6/101/2020
Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele zakázky ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem „Výuková
cyklistická a bruslařská dráha“, který se
bude konat 7. 4. 2020 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Mgr. Michal Pánek – člen RM
• Jiří Pour – KT MěÚ
náhradníci
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Michal Turek – člen RM
Usnesení č. 6/102/2020
Rada města souhlasí s přesunem finanční
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částky ve výši 100 tis. Kč ze schváleného
rozpočtu města na rok 2020 do rezervy na
krytí nutných nákladů spojených s přijatými krizovými opatřeními v rámci vyhlášeného nouzového stavu dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 6/103/2020
Rada města na základě žádosti ředitelky
MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové souhlasí
s vyřazením DHM – nefunkčního elektrického konvektomatu inv. č. 11463, rok pořízení 2002, z majetku školy.

vy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Vidox, s. r. o., Český Krumlov, na obnovu kostela sv. Marka v Soběslavi za cenu
1.653.958 Kč + DPH.

USNESENÍ

Usnesení č. 7/111/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dohod
o strpění stavby mezi městem Soběslav
a paní Květuší Smrčkovou, Soběslav, a dále
paní Kateřinou Křiklánovou, Soběslav,
a paní Ludmilou Štolfovou, Soběslav, na
provedení opravy kanalizace mezi ulicí
Na Ohradách a Chvalovského nábřežím na
pozemcích parc. č. 941/1 a 944/1 v k. ú.
Soběslav, které jsou v jejich vlastnictví.

7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 7. dubna 2020.
Usnesení č. 7/104/2020
Rada města se seznámila se studií
zásobování pitnou vodou městské části
Nedvědice zpracovanou firmou Thermoprojekt, Tábor.
Usnesení č. 7/105/2020
Rada města na základě poptávkového řízení
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi
městem Soběslav a Naděždou Březinovou,
Praha, na provedení restaurátorských prací
sochy sv. Floriana kašny na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu 106.000 Kč.
Usnesení č. 7/106/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště Na
Vyhlídce v Soběslavi, které se uskutečnilo
6. 4. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Hřiště hrou, s. r. o., Trutnov, za cenu
457.846 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/107/2020
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy k nouzovému stavu.
Usnesení č. 7/108/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit nové znění zřizovací listiny
příspěvkové organizace Kulturní dům města Soběslavi.
Usnesení č. 7/109/2020
a) Rada města projednala návrh rekapitulace akcí pro rok 2020 v MPZ Soběslav předložený vedoucí oddělení územního plánování a památkové péče Ing. arch. Dagmar
Buzu a doporučuje jej zastupitelstvu města
ke schválení.
b) Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 6/099/2020 souhlasí s uzavřením smlou-

Usnesení č. 7/110/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
mezi městem Soběslav a SŘ Reality, s. r. o.,
Soběslav, na provádění údržby, oprav, případně výměny vodovodních řadů ve vlastnictví města uložených na pozemcích parc.
č. 3713/2 a 3714/2 v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví SŘ Reality, s. r. o.,
Soběslav.

Usnesení č. 7/112/2020
Rada města schvaluje výsledek veřejné
zakázky na stavební práce organizované
společností Stavební poradna, s. r. o., České Budějovice, na dodavatele akce „Předprostor škol v Soběslavi“. Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, za cenu 10.868.601 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 7/113/2020
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 2/2020 dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Soběslav
Mgr. Lucií Krejčí.
Usnesení č. 7/114/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Sorneco, s. r. o., Praha, na provedení modernizace silničního rychloměru ProLaser
pro Městskou policii Soběslav za cenu
169.990 Kč + DPH.
Usnesení č. 7/115/2020
Rada města schvaluje změnu odpisového
plánu Mateřské školy Duha, Soběslav, pro
rok 2020 dle návrhu předloženého ředitelkou organizace Mgr. Alenou Krejčovou
v souvislosti s nákupem nového DHM
– el. konvektomatu.
Usnesení č. 7/116/2020
Rada města souhlasí se stanovením termínu a místa konání zápisů k předškolnímu
vzdělávání MŠ Duha, Soběslav, a MŠ Nerudova, Soběslav, dle doporučení MŠMT
ve dnech 2. až 16. 5. 2020.
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Pronájem nemovitostí k rekreaci
Upozorňujeme všechny pronajímatele
nemovitostí k rekreaci (chaty, chalupy,
rodinné domy, bytové jednotky), že musí
vlastnit k této činnosti živnostenské
oprávnění na živnost ohlašovací volnou
s předmětem podnikání Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Ubytovací služby. Současně musí živnostenskému úřadu oznámit adresu provozovny
a provozovnu označit údaji dle § 17 odst.
7 a 8 živnostenského zákona.
Dlouhou dobu nebylo jasné, zda má mít
ubytovatel (pronajímatel) živnostenské oprávnění, či nikoliv; zda se jedná
o podnikání, či o správu vlastního majetku. Nový občanský zákoník (zákon
č. 89/2012 Sb.), účinný od 1. 1. 2014 sice
definuje ubytování jako zvláštní případ
Znaky pronájmu

nájmu a nazývá ho přechodným nájmem,
přesto v praxi nebyli ubytovatelé ochotni si pořizovat živnostenské oprávnění
s odůvodněním, že se stále jedná o nájem
a že uzavírají s rekreanty nájemní smlouvy a neposkytují zákazníkům jiné než základní služby spojené s nájmem.
Teprve s aplikací zákona 112/2016 Sb.
o evidenci tržeb došlo k vyjasnění rozdílů
mezi živností ubytování a pouhým pronájmem nemovitosti (viz tabulka).
Neznamená to ale, že musí být splněny
všechny znaky současně; i poskytnutí
rekreačního pobytu na měsíce je živnost
ubytování.
Městský úřad Soběslav,
obecní živnostenský úřad

Díky postupnému uvolnění mimořádných
opatření došlo k otevření sběrného dvora
na odpady v areálu Správy města Soběslavi. V květnu bude otevřen v obyklých
dnech i hodinách, tedy v pondělí, úterý
a čtvrtek od 14,30 do 18,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 12,00 hodin.
Z důvodu platných mimořádných opatření mohou občané vstupovat do sběrného
dvora pouze jednotlivě vybaveni ochranou
dýchacích cest, např. rouškou. Žádáme
všechny o trpělivost, a aby svými vozidly
neblokovali přístupové cesty.
O případných změnách budeme aktuálně
informovat na webových stránkách města.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ

Znaky živnosti ubytování

Slouží k uspokojení bytových potřeb
nájemce, dlouhodobému bydlení

Je poskytována opakovaně, např. za
účelem rekreace

Poskytován na měsíce, roky

Poskytována zpravidla na dny, týdny

Poskytovány pouze základní služby
(elektřina, voda, topení, odvoz odpadků)

Poskytován i úklid, výměna ložního
prádla

Nájemce provádí běžnou údržbu
a drobné opravy prostoru

Ubytovaný neprovádí běžnou údržbu
a drobné opravy prostoru

Nová výsadba stromů
V měsíci dubnu město prostřednictvím
odborné firmy provedlo výsadbu nových
stromů v několika lokalitách. V ulici Dolní příkopy byly vysazeny čtyři vzrostlé
stromy spolu s několika keři. Na jaře bude
tento prostor doplněn o herní prvek pro
děti.
Došlo k ošetření zeleně podél cesty od
mostu přes řeku Lužnici u restaurace
Paluba směrem k Pilátu. Byly opraveny vzpěry stávajících stromů a celá alej
prodloužena až k odbočce na plovárnu.
Zkontrolována a ošetřena byla také alej
ovocných stromů podél příjezdové cesty
k rybníku Dolejší u Chlebova. Suché stromy a stromy poškozené zvěří byly nahrazeny novými.
U Nového rybníka, především na jeho
hrázi, bylo vysazeno 10 nových dubů,
které doplnily zeleň vysazenou v loňském
roce. V blízkosti „muchomůrky“ za Novým rybníkem bylo vysazeno šest nových
stromů, které doplnily již stávající vzrostlou liniovou výsadbu.

SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘEN

Jako poslední bude na přelomu dubna
a května provedena úprava okolí parkoviště mezi restaurací Paluba a novým
fittness. Zde bude vysazeno šest javorů
a doplněna keřová výsadba.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
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Město Soběslav srdečně zve
veřejnost na 9. zasedání

Zastupitelstva
města Soběslavi
které se přesouvá z 29. 4.
a bude se konat

6. 5. 2020 od 18 h
ve velkém sále
kulturního domu
Pozn. redakce: aktuální informace
sledujte na www.musobeslav.cz
Program:
1. Zahájení
2. Závěrečný účet města za rok 2019
3. Změna č. 1 rozpočtu města na rok
2020
4. Zřizovací listiny organizací
5. Veřejnoprávní smlouvy s obcemi
spádových obvodů MŠ
6. Majetkové převody
7. Různé
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Jak si Soběslavští poradili v době nouzového stavu?
Především v počátcích koronavirové krize narazila společnost na
některé problémy. Hlavním z nich byl nedostatek ochranných prostředků, který se netýkal pouze roušek a respirátorů ale i ochranných štítů či speciálních ochranných obleků a do jisté míry i dezinfekcí. V reakci na vývoj onemocnění COVID-19 v České republice
a nařízení vlády se řada lidí v republice zapojila do šití bavlněných
roušek, které nahradily chybějící ochranné pomůcky na prodejních pultech či v internetových obchodech. K zakrytí nosu a úst
především zpočátku nesloužily pouze roušky, které byly nedostatkovým zbožím. Používaly se všechny možné prostředky, včetně
šátků, šál nebo nákrčníků. Později se našitých bavlněných roušek
dostalo v podstatě na každého a originální ochranné pomůcky se
začaly objevovat i v prodeji. Ve spontánní reakci na aktuální situaci v Soběslavi vznikly tři významné skupiny, které začaly šít
roušky nejprve pro svou vlastní potřebu a později organizovaly
také šití pro občany města a jiné potřebné.
Jedním z prvních iniciátorů dobrovolnické činnosti byla nezisková
organizace Diakonie Rolnička, která šila pro své klienty, zaměstnance i občany a roušky distribuovala také do Nemocnice v Táboře. K Rolničce se dále připojila MŠ DUHA, která svou původní

aktivitu ve snaze zajistit potřebné ochranné pomůcky pro své zaměstnance a děti rozšířila na pokrytí potřeby obyvatel města a jiných organizací. Do konce dubna vydala MŠ DUHA okolo 11 000
ks roušek pro dospělé a 1 100 ks pro děti. Všem organizátorům
šití významně pomohli dobrovolníci, kteří poskytli materiál nebo
darovali vlastní našité roušky, které se dále distribuovaly mezi občany. MŠ DUHA pomohly např. maminky dětí. Třetí skupinou,
která se aktivně zapojila do šití roušek ve spolupráci s mnoha dobrovolníky a následně je vydávala na několika výdejních místech
v Soběslavi, byli dobrovolníci okolo Pirátů pro Soběslav. Ti distribuovali roušky nejen mezi obyvatele města, ale ve velké míře také
zdravotnickým zařízením a pracovníkům IZS.
Vysoký počet roušek našila paní Alena Mašková a zásobovala jimi
jak zdejší občany, tak různé instituce, včetně MěÚ a některých
městem zřizovaných institucí, pošty, Nemocnice Tábor, senior-domu aj. Na nedostatek roušek občanů také zareagovalo město
Soběslav tím, že oslovilo některé švadleny. Tématu se budeme
blíže věnovat jak v tomto čísle v příspěvcích na str. 9 -13, tak
v červnové Hlásce. 				
-min-

Diakonie Rolnička šila pro klienty i občany
Diakonie Rolnička za dobu tří týdnů vydala okolo 3 500 roušek. S nápadem přišla
zaměstnankyně Rolničky Lenka Maťhová,
která se ujala celé organizace. Během jednoho dne se rozjelo šití na všech pracovištích Rolničky v Soběslavi i v Táboře, do
kterého se zapojili zaměstnanci školy a sociálních služeb. Později pomáhali všichni,
kdo mohli.
„Rukou bylo opravdu hodně, protože kromě zaměstnanců, kteří pravidelně chodili
do Rolničky, šily nebo stříhaly také kolegyně doma. Šicí stroje jsme měli většinou
vlastní, přinesené z domova. Jeden stroj
jsme zakoupili a několik strojů nám také
zapůjčili nebo darovali občané ze Soběslavi. Celkem se v jeden moment šilo přibližně
na 13 strojích,“ vysvětlila redakci ředitelka
MŠ, ZŠ speciální a praktické školy Diakonie Rolničky Kamila Viktorová. Na šití
roušek se podíleli také ochotní dobrovolníci z řad občanů z širokého okolí Soběslavi,
kteří je nosili do Rolničky, nebo si je zaměstnanci vyzvedávali u nich doma.
Taková kvanta roušek se samozřejmě nedala ušít ručně. Rolnička využívala šicí
stroje a občas narazila i na problémy, které
souvisely se seřízením či opravením šicích
strojů. S jejich opravami ochotně vypomáhal pan Jaroslav Pražma.
Dále Rolnička musela řešit, kde sehnat
materiál. Zde ale stejně jako u MŠ DUHA
vypomohli ochotní obyvatelé z širokého

okolí, kteří materiál darovali. „Na začátku
šití jsme museli látky koupit, později jsme
je již získávali darem. Téměř 100 metrů látky darovala Ikea, kterou jsme oslovili s žádostí o pomoc. Velké množství látek, ale i
nití, jehel, gumiček a tkalounů jsme získali
darem od lidí, kteří se dozvěděli, že roušky
šijeme. Dostali jsme také finanční dary na
nákup látek nebo šicího stroje. Řada lidí
opravu pomohla, jak mohla….“
Roušky byly zajímavým prostředkem, jak
předvést lidskou kreativitu. Běžně jsme naráželi na jednoduché a jednobarevné roušky, ale i pestrobarevné a zdobené s různý-

mi vzory, které upoutávaly pozornost. Dle
Kamily Viktorové šla v Rolničce v prvních
fázích šití kreativita stranou, protože bylo
potřeba našít v krátkém čase velké množství roušek: „Později jsme koupili hezké
látky s různými vzory, ze kterých jsme šili
roušky pro naše děti a žáky školy, klienty
sociálních služeb, ale i pro jejich rodiče.
I když Rolnička je a byla vždy velmi kreativní, tentokrát u roušek upřednostnila především množství a kvalitu.“
Diakonie Rolnička distribuovala roušky
jak mezi své klienty a obyvatele města, tak
do táborské nemocnice.
-min-

květen 2020

10

Roušky obyvatelům, zdravotníkům a pracovníkům IZS
Mezi předními iniciátory šití roušek
v Soběslavi dále byli dobrovolníci okolo
Pirátů pro Soběslav a člena České astronomické společnosti M. Kákony, od kterého
redakce zjistila více informací.

„Dostali jsme velké množství nabídek na
zapůjčení či darování šicích strojů. Jeden
pán nám daroval profesionální stroj značky
Minerva z bývalého Otavanu,“ uvedl Miloš Bučinský.

FB skupina důležitá pro sdílení informací o vlastní technologii výroby. Díky ní
se například přešlo na zakladače šikmého
proužku vytištěné na 3D tiskárnách, které
tisknul Jan Mašek z Košic.

„Na začátku byl článek od Tomase Pueyo
s názvem „Koronavirus: Proč musíme
jednat hned“ v českém překladu a zpráva
komise WHO z návštěvy Číny, ze kterých
vyplývalo, že jediná účinná strategie v boji
proti COVID 19 je včasné omezení sociálních kontaktů. Jako problém jsem tehdy
viděl zejména to, že lidé nenosí roušky při
návštěvě obchodů, kde se potkává mnoho různých skupin lidí. Začali jsme tedy
šít roušky a nosit je v okruhu mojí rodiny
a mých přátel, abychom šli lidem příkladem,“ vysvětlil M. Kákona počátky dobrovolnické aktivity redakci. Dále doplnil,
že bylo důležité, aby se šití, sběr materiálu
a následná distribuce prováděly bezpečně:
„Za tímto účelem jsem například vyrobil
generátor ozonu, kterým jsem vždy večer
dezinfikoval auto a látky, které jsem v něm
rozvážel ke švadlenám, protože jsme nechtěli ztrácet čas praním látek a bylo důležité chránit švadleny. Materiál byl z velké
části darovaný a nemohli jsme ověřit jeho
původ.“

Od krizového štábu pak skupina dobrovolníků dostala kontakt na pana Jaroslava
Pražmu, který zdarma švadlenám opravoval šicí stroje. „Toho si také velmi vážíme,
bylo to pro něj nebezpečné, jelikož v mnoha případech nestačilo stroj pouze opravit,
ale bylo nutné konkrétní švadleně i poradit,“ doplnil M. Kákona.

Organizaci šití a distribuci později převzal
M. Bučinský a M. Kákona se začal věnovat zdokonalení generátoru ozonu a jiným
vývojářským aktivitám: „Navrhoval jsem
redukci pro HEPA filtr pro šnorchlovací
masku a dezinfekci pomocí UV-C světla.
Za tím účelem jsem do Soběslavi převezl
3D tiskárnu z Ústavu jaderné fyziky AV
ČR a společně s kolegyní Martinou Lužovou, která je nyní na stáži v Rusku, jsme
navrhli redukci včetně výdechového filtru
pro potenciální použití nakaženými zdravotníky. Paralelně s tím probíhaly vývojové práce na brýlích pro zdravotníky.
S tou myšlenkou přišel Pavel Mládek, který je záchranářem a ví, že je problém nosit
v masce brýle. Prakticky je to vlastně zcela
vyloučeno. Tak vznikla iniciativa CoVidi.
Postupně jsme vyvinuli prototypy tisknutelných brýlí s magnetickým úchytem pro Covmask a všechny běžně používané masky
IZS. Zdravotníci a členové IZS mohou tyto
brýle dostat zadarmo.“

Nějaký materiál byl zakoupen, převážná
většina ale byla darovaná. Část materiálu
také pocházela ze zbytkových látek, včetně
prostěradel. M. Kákona se snažil s krizovým manažerem MěÚ Soběslav Bohumírem Ctiborem dohodnout sběr materiálu
a distribuci roušek a prostor pro ně požadoval po krizovém štábu. Nakonec nebylo
třeba záležitost řešit, protože se městskému
úřadu ozval dárce Petr Mastný z farmy Doňov a daroval velké množství materiálu na
šití, který si převzali dobrovolníci pro svou
potřebu. „Daroval nám velice kvalitní bavlněné látky a tkalouny v hodnotě několika
desítek tisíc korun. Z tohoto materiálu nakonec šilo roušky několik dobrovolnických
skupin,“ vysvětlil M. Kákona.
Roušky se samozřejmě šily na šicích strojích, mezi kterými se objevily i cenné kusy:

Distribuční místa byla zpočátku tři - železářství Šťastný, papírnictví SPINO a Reklamka Petr Kotoun. Později v dubnu k výdeji sloužila pouze Reklamka Petr Kotoun,
která byla převážně zásobována rouškami
od občanů. Tam byla také umístěna zapečetěná kasička se žádostí o dobrovolný
příspěvek, jehož celkový výtěžek má být
předán neziskové organizaci I MY.

Dobrovolníci okolo Pirátů pro Soběslav se
při organizaci zaměřili na využívání sociálních sítí a moderních technologií. Distribuční místa společně s hvězdárnou, kde
byl skladován materiál a Rolničkou zanesli do mapy na www.damerousky.cz. Dále
využili Facebook pro sdílení informací:
„V noci z 16. na 17. 3. jsme založili FB skupinu CZ/SK Roušky všem, přes kterou jsme
sdíleli informace jako návody na jejich šití,
údržbu a dezinfekci. Na vzniku skupiny se
podíleli zejména Pavel Mládek, Nikola Kavuličová a Kamila Mládková,“ vysvětlil
M. Kákona. Zpočátku byla dle jeho slov

I zde byl o vydávané roušky, mezi nimiž
byly i ty od dobrovolníků, kteří je nosili na
výdejní místa za účelem další distribuce,
velký zájem. „Vydali jsme jich několik tisíc.
Přednostně jsme uspokojovali zdravotníky
a IZS, proto se občas stávalo, že na našich
výdejních místech roušky rychle došly. Vím
určitě, že naše skupina dodávala mimo
naše výdejní místa i do Nemocnice Tábor,
Nemocnice České Budějovice, na záchranku do Tábora nebo do senior-domu…,“
shrnul M. Kákona a dodal děkovná slova:
„Rádi bychom poděkovali všem švadlenám, které šily a některé stále šijí. Nebudu
je zde jmenovat, všechny je neznám a vím,
že nebyly jediné. Některé z nich ušily přes
dvacet roušek denně. To je opravdu výkon,
protože vesměs mají malé děti.“
-min-
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MŠ DUHA se se změnami a hektickým provozem vypořádala dobře
Významnou roli v období nouzového stavu
sehrála MŠ DUHA, která navázala s šitím
roušek na Diakonii Rolničku a další dobrovolníky a zároveň byla ustanovena jako
školka pro děti rodičů, vykonávající práci
v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Do mimořádných aktivit se během
měsíců března a dubna zapojili všichni
zaměstnanci školky, kteří zajišťovali chod
školky, šili a vydávali roušky a zároveň
organizovali projekty pro své děti, které
měly z důvodu koronavirové pandemie
neplánované volno. S šitím MŠ DUHA
vypomohla také řada dobrovolníků. Do
konce dubna se pohyboval celkový počet
vydaných roušek okolo 12 100 ks a byl
o ně stále zájem. Jak se školka popasovala s produkcí velkého množství roušek
a jak dokázala skloubit mimořádné aktivity se svou vlastní „všední“ agendou se dozvíte z rozhovoru s ředitelkou MŠ Alenou
Krejčovou. Protože se budeme bavit o více
různorodých aktivitách, dopřejeme MŠ
DUHA v Hlásce více prostoru.
MŠ DUHA se významně podílela na šití
roušek pro občany. Zapojili se do mimořádné aktivity všichni vaši zaměstnanci?
Jak to celé probíhalo?
Ano zapojili. Každý měl svůj úkol a svoji roli. Postupně bylo potřeba dát celé
akci určitou logistiku a organizaci. Chtěla
bych poděkovat hlavně Evě Himpanové,
naší administrativní pracovnici, která se
stala hlavní koordinátorkou jak švadlenek
zvenku, tak uvnitř školy. Tak jak čas plynul a byla potřebnost v zajištění a pomoci
našim občanům, tak narůstal duhový tým
švadlenek. V duhovém týmu byly společně
paní učitelky, některé naše maminky, babičky, ale i ti, kteří s naší školou nemají vůbec nic společného, ale měli potřebu v této
nelehké situaci pomoci a být součástí. Přicházely k nám další a další švadlenky, které se přihlásily na základě výzvy, a pak už
jsme cítili velkou sounáležitost našich občanů, kteří nosili látky, zapůjčili šicí stroje
a manufaktura byla na světě.
Ráda bych zde ještě velmi poděkovala
a zdůraznila, že na samém počátku našeho
šití roušek byla významná aktivita děvčat
pod vedením Lenky Maťhové a ředitelky
Mgr. Kamily Viktorové, naší zdejší MŠ, ZŠ
speciální a praktické školy Diakonie ČCE
Rolnička Soběslav. Z jejich iniciativy v šití
roušek se postupně vyvinula naše vzájemná spolupráce s jediným cílem, přispět
k ochraně zdraví našich občanů alespoň
touto cestou. Jsme organizací našeho měs-

ta, a proto zřejmě citlivě vnímáme potřeby
našich dětí, rodičů ale i občanů. Jsme rádi,
že jsme takto mohli jim a městu pomoci
Do školky dováželi našité roušky dobrovolníci a ta je dále distribuovala mezi
obyvatele města. Firmy i občané také
přispívali materiály na šití. Chcete někomu poděkovat?
Mám obavy jmenovat jednotlivce, protože
jich byla celá řada. Kdo je významný? Ten,
kdo půjčil stroj nebo přinesl nitě nebo látky
či kaloun a gumu? Každý, kdo přicházel,
přispěl ke společnému cíli jakkoliv. Velké
poděkování tedy patří všem, kteří jakkoli
pomohli a ještě stále pomáhají. Také s materiály přicházeli jak zdejší občané, tak lidé
z okolních vesnic, známí i neznámí. Samozřejmě velkou část materiálu dodalo i naše
město a za zmínku stojí 4 km pružného kalounu od pan Filipa z firmy KALAS Sportswear, s.r.o. Tábor jako dar.

Snažila se MŠ DUHA zapojit děti do
procesu výuky i přes jejich neplánované
volno, např. prostřednictvím nějakých
domácích úkolů, projektů apod.?
Ano. Hned jsme pružně reagovali na danou situaci a část týmu se věnovala přípravě webového kreativního plánu „Školka
doma“. Připravili jsme seriál výzev pro
děti a rodiče, do kterého jsou zapojeni
i pedagogové. 2x v týdnu je oznámena
nová výzva, různá aktivita, jejíž výstup
a fotografie společně sdílíme. Rodiče dětem mohli vytisknout duhovou kartu a za
splnění úkolu děti mohly získat duhový
žeton. Připravili jsme i databanku námětů
pro další různé aktivity, např. omalovánky
pro děti, kde jsou jejich oblíbené kreslené
postavy z filmů také v rouškách, pracovní
listy pro předškoláky, kteří půjdou v září do
školy, kreativní tvoření a mnoho dalšího...
V prostředí jednotlivých tříd na webových
stránkách rodiče měli příležitost najít
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další inspiraci cílenou pro konkrétní třídu.
Pro zpestření domácího jídelníčku paní
kuchařky přichystaly „duhové vaření“.
Velká část našeho pracovního času je nyní
věnována zprostředkování dostatečných
informací ohledně dnu otevřených dveří jinak a přípravě zápisů do naší školy v nové
situaci.
Zapojilo se hodně dětí? Jak se jich zhostily?
Rodiče a děti se zapojili v různé míře.
Odezva, která se k nám dostala, byla velmi pozitivní. Máme radost, že jsou někteří
s námi, a věříme, že alespoň v malé míře
jsme pomohli všem v této nové a nezvyklé
situaci. Není důležité hodnotit kolik, ale
jestli to bylo alespoň trochu užitečné. Jsou
rodiče a děti, kteří mají rádi komunitní
setkávání, společné aktivity a školka jim
chybí a jsou tací, kteří raději využijí tohoto

času pro klidnou pouze rodinnou „izolaci“.
Můžete nám přiblížit, jak probíhal ve
školce běžný den během nouzového stavu?
V první řadě bylo nutné připravit školu pro
nouzový stav. Zajistit dezinfekční prostředky, našít roušky pro děti, zajistit bezpečný
vstup pro rodiče a děti, evidenci a dokumentaci pro nově příchozí.
Vedení školy připravilo týmy pracovníků
organizačně tak, aby byla garance stálé
provozuschopnosti školy. Jednotlivý tým
zajišťoval vždy denní službu. Každé ráno,
rychlá porada vedení školy na daný den,
rozvoz materiálu, kompletace, příprava
letáků, svoz a distribuce roušek. Příprava webu, zajištění administrace, OČR pro
rodiče, odpovědi na otázky a reakce na
všechny příchozí změny. Zajištění potřeb-

ných aktivit souvisejících s probíhajícími
projekty. V podvečer bilance toho, co je
třeba přichystat a zajistit pro další den.
Jak náročné bylo pro školku skloubit během nouzového stavu všechny zmíněné
činnosti dohromady?
Když máte vedle sebe lidi, kteří i o víkendu šijí a navzájem komunikují o tom, co
je potřeba a jak si předat materiál či předat dalšímu ke kompletaci, pak zvládnete
vše. Po večerech si předáváte náměty pro
změny na webu a diskutujete další přípravy
a přitom ještě plníte výzvy společně s rodiči. Zasmějete se, když do společné skupiny přidáváte foto, či nějakou legraci. Mám
skvělý „duhový“ tým lidí, každý v něm má
svoji roli a svoji důležitost. Bez kompromisu, naslouchání, společných pravidel
a vzájemného respektu bychom řadu věcí
nedokázali. 			
-min-

Nákupy potravin, léků a dovoz obědů seniorům zajišťuje
v době krize Pečovatelská služba Soběslav
- pečovatelky využívají všechny ochranné
pomůcky (roušky, brýle, štíty, jednorázové
obleky, rukavice) včetně dezinfekce. Personál PS po celou dobu výkonu používá
všechny potřebné ochranné pomůcky. Dodržuje opatření tak, aby nedocházelo k případnému přenosu nemoci.
Kolik pracovníků Pečovatelské služby
Soběslav je doposud do akce zapojeno?
Jsou personální kapacity dostačující?
V současné době je zapojeno všech sedm
pracovníků. V pracovní dny pečovatelská
služba zajišťuje jak péči u klientů, a to
v plném rozsahu, tak dovoz obědů. O víkendech a svátcích je zajištěn pouze dovoz
obědů. Zatím jsme schopni požadavky klientů a občanů kapacitně pokrýt.

Významnou roli v pomoci obyvatelům
města v současné době hraje Pečovatelská služba Soběslav v Mrázkově ulici,
která nabízí specifické služby seniorům.
Ti si mohou nechat zajistit nákup běžné
spotřeby včetně potravin a drogistického
zboží, vyzvednout léky z lékárny nebo
dovést obědy, aniž by vycházeli mimo
své domovy a vystavovali se riziku nákazy. Zmíněné služby jsou navíc určeny
i jinak zdravotně handicapovaným občanům, kteří si je nemohou sami zajistit.
Vedoucí Domu s pečovatelskou službou
Jitka Dvořáková nám přiblížila, jak probíhala tato aktivita v průběhu března
a dubna. Služba bude nadále poskytována
i v květnu. Bližší informace a kontakty
naleznete na straně 2.
Je o pečovatelskou službu pro seniory
a zdravotně handicapované v době nouzového stavu velký zájem?
V současné době došlo ke zvýšení poptávky po pečovatelských službách. Veřejnost
byla informována nejen prostřednictvím
městského úřadu a obecních úřadů, ale
i formou informačních letáků.
Žádají občané nabízené služby opakovaně, nebo spíše jednorázově?
Někteří využijí službu pouze jednorázově,
ale větší skupinu tvoří ti, co službu využívají opakovaně.

V případě dovozu léků se dozvídáte od
klientů o lécích z receptů, na které Vám
lékárny léky vydají, nebo se na Vás obrací s požadavkem jejich lékaři?
Je to individuální. Ale většinou po domluvě klienta s lékařem je zaslán e-recept na
služební telefon PS. Je to úspora času jak
pro lékaře, tak pro nás. Tento čas pak můžeme využít pro další požadavky občanů.
Jak poskytování služby probíhá? Jakým
způsobem zajišťujete prevenci přenosu
nemocí?
Naše služba probíhá v pracovní dny od
6,00 - 18,00. O víkendech a svátcích je zajištěn rozvoz obědů. Co se týká prevence

Daří se Vám vše skloubit s Vaší běžnou
agendou?
Myslím si, že v současné době je v každém
oboru agenda náročná.
Probíhá doposud vše bez problémů?
Nebo jste řešili také nějaké komplikace?
Žádné závažné problémy zatím nebyly.
Pokud se vyskytne nějaká komplikace,
snažíme se o okamžité vyřešení. Dobrá komunikace mezi personálem, klienty, úřady,
lékaři a dalšími organizacemi napomáhá
k předcházení možných komplikací. Tímto bych chtěla poděkovat Vodní záchranné
službě, která nám poskytla auto i s řidičem
na rozvoz obědů v Soběslavi.
-min-
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Krizový štáb:

Vývoj mimořádné situace v Soběslavi spojené s šířením
nového typu koronaviru v dubnu

I v uplynulém měsíci pokračoval ve své
dosavadní činnosti krizový štáb ORP
Soběslav (dále jen „KŠ“), kterému předsedá starosta města Jindřich Bláha. Členové
KŠ na pravidelných schůzích nadále přijímali mimořádná opatření ke zvládnutí současného krizového stavu. Opatření se týkala nejen Soběslavi, ale celého obvodu obce
s rozšířenou působností Soběslav.

Na MěÚ v Soběslavi pracovala po celý
měsíc Stálá pracovní skupina KŠ složená
z určených pracovníků MěÚ Soběslav. Stálá pracovní skupina pracuje nepřetržitě i o
sobotách, nedělích a svátcích a může tak
okamžitě reagovat na vzniklé události nebo
požadavky občanů, kteří se na KŠ obracejí
především prostřednictvím svých starostů
obcí.

KŠ se především soustředil na kroky vedoucí k zajištění opatření vyplývajících
z jednotlivých usnesení vlády ČR a nařízení hejtmanky Jihočeského kraje. Aktivně sháněl či doplňoval stavy osobních
ochranných pomůcek, především roušek a
respirátorů, ochranných štítů, ochranných
obleků nebo dezinfekčních gelů a zajistil
jejich distribuci mezi pracovníky městem
zřizovaných organizací a pracovníky a klienty některých institucí v ORP Soběslav,
jako jsou senior-domy v Soběslavi, Veselí
n. L. a Chýnově-Budislavi. Při opatřování ochranných pomůcek krizovému štábu
významně pomohly některé firmy, kterým
touto formou děkujeme za ochotu a vstřícné
jednání. Jmenovitě alespoň některé z nich:
RM Gastro CZ s.r.o., Veselí nad Lužnicí;
FERT a.s., Soběslav; Masna Planá; Madeta a.s. Veselí n. L.; Rašelina a.s., Soběslav;
Y-soft, Brno; VSP DATA a.s., Tábor; Průša Research a.s., Praha a také dobrovolníci
z Českého červeného kříže.

Děkujeme všem občanům města Soběslav,
města Veselí nad Lužnicí, dalších obcí ORP
Soběslav a dalším lidem, kteří se aktivně
zapojují a není jim lhostejné jejich město
a lidé, kteří v něm žijí. Procházíme nyní
složitou situací a máme jedinou možnost,
ji zvládnout.

Seniorům a občanům nabízí své služby
(nákup potravin, vyzvednutí léků, dovoz

obědů aj.) Pečovatelská služba Soběslav,
které s rozvozem vydatně a dlouhodobě pomáhá Vodní záchranná služba ČČK
Soběslav. Z mateřských škol byla v provozu pouze MŠ DUHA, která se zaměřila na šití roušek pro své děti i občany
a zároveň držela pohotovost jako předurčené školské zařízení pro děti rodičů, kteří
vykonávali práci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Do iniciativy šití
roušek pro občany se zapojily Diakonie
Rolnička, MŠ DUHA a skupiny dobrovolníků. Nadále bylo v provozu několik sběrných míst materiálu. Původní tři dubnová
výdejní místa ušitých roušek (Diakonie
Rolnička, MŠ DUHA a Reklamka P. Kotoun) byla postupně zredukována pouze na MŠ DUHA a Reklamku P. Kotoun.
V MŠ DUHA bude distribuce roušek pokračovat i v květnu, dokud budou roušky
potřeba a bude co rozdávat. Nebudou už
volně k odběru jako dříve, ale na požádání.

PODĚKOVÁNÍ
Na pomoci v době pandemie nejen zdejším obyvatelům se velkou měrou podílela paní
Alena Mašková, která začala šít roušky již týden před nařízením vlády ČR a do poloviny
dubna jich našila 1 200.
„Moje původní povolání je zdravotní laborantka. Před 35 lety jsem pracovala na hygienickém oddělení Vojenského ústavu hygieny a epidemiologie v Praze. Věděla jsem tedy
z vlastní praxe, co má člověk dělat, když nastane nějaká epidemie a jak je nutné se chovat
při styku s infekcí. Vždyť v té době jsme jiné než látkové roušky v praxi nepoužívali. Proto
jsem je začala šít v předstihu s tím, že kdyby se neujaly, předala bych je alespoň svým dětem
a vnoučatům.“ vysvětlila redakci A. Mašková.
Poté co vláda vydala nařízení zakrývat si nos a ústa proti viru, zkontaktovala se s lidmi,
kteří by roušky mohli potřebovat. Ukázalo se, že v té době nejsou ochranné pomůcky téměř
dostupné. Šití připomínalo manufakturu. Díky známým, přátelům a vlně jejich velké solidarity se rozjela akce “u okna“ v přízemí domu, kde paní Mašková bydlí. Někdo přinesl látky,
stužky, jiní stříhali tkaničky, sháněli nitě a jehly do stroje, přinášeli nákupy i hotová vařená
jídla, léky, desinfekci nebo rozváželi první výrobky. Paní Mašková prakticky nevycházela
z bytu a šití věnovala veškerý svůj čas. Nejprve zásobovala rodinu a známé, později potřebné soukromé osoby, správu města, poštu, městskou policii, senior-dům, některé lékařské
ordinace a lékárnu v Soběslavi, nemocnici Tábor nebo mateřskou školu Duha. Své první
roušky si převzal od paní Maškové i městský úřad. Rádi bychom jí i všem jejím přátelům
touto cestou poděkovali za vstřícnost a solidární přístup.
Ve spolupráci s R. Petrů a M. Jindovou vypracovala M. Nováková

Dne 10. 3. 2020 jsem při komunikaci
s ostatními pracovníky krizového řízení
z ostatních ORP kraje napsal: "Pandořina
skříňka byla otevřena a pak se stalo, co
se stát muselo … ze zlaté schránky vyletěly nemoci, bída, zlo, hoře, strádání, závist, pohromy, neštěstí, spory, vády a války
a rozletěly se do světa. Když to Pandora
uviděla, hned víko zabouchla. Ale už bylo
pozdě. Na dně schránky zůstala uzavřená
sama samotinká – naděje".
Držme se tedy každý své naděje. Buďte
opatrní, ale nepodléhejte strachu a panice. Všechno jednou skončí a jak se říká
„všechno špatné bývá i k něčemu dobré“.
Ing. Bohumír Ctibor
a stálá pracovní skupina KŠ

Soběslávka přesunula
čtení nad sklenkou
vína na FB profil
Lidé se snažili v době nouzového stavu
pomáhat různými způsoby. Aktivní byl
také spolek Soběslávka, který zrealizoval předčítání z vybraných beletrií
na svém FB profilu, aby pomohl lidem
s odreagováním a alespoň částečně jim
nahradil chybějící kulturu, které se nemohli účastnit osobně. Zde také především
zpočátku informoval o aktuálním dění.
Členové spolku dále nechali natisknout
informační letáky, které roznesli společně s dobrovolníky z Rolničky do schránek zdejších obyvatel a jako mnozí další
byli někteří z nich zapojeni do šití roušek
v Soběslavi. Filmový klub nahradili
filmem on-line, který si mohli obyvatelé
vybrat prostřednictvím hlasování na FB
profilu spolku, které vyhrál film „Venkovský učitel“. Individuálně také zasílali
podněty na město.
-min-
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
MĚSTO SOBĚSLAV
hledá pracovníka odboru
výstavby a regionálního rozvoje
Městského úřadu v Soběslavi
– agenda silniční hospodářství,
speciální stavební úřad
Požadavky:
• státní občanství ČR
• středoškolské nebo
vysokoškolské vzdělání
stavebního zaměření
• znalost veřejné správy
výhodou
Nástup možný ihned. Přihlášky
s životopisem je možné zaslat do
7. 5. 2020 na Městský úřad v Soběslavi, náměstí Republiky 59/I, 392 01
Soběslav. Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ Ing.
Radka Brylla, tel. č.: 381 508 121,
e-mail: bryll@musobeslav.cz.

Město Soběslav

vypisuje výběrové řízení na strážníka Městské policie města Soběslavi
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
Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů maximálně 6
měsíců starý,
• 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

Nezaměstnanost na Soběslavsku k 31. 3. 2020
V měsíci březnu 2020 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k poklesu podílu
nezaměstnaných osob (z hodnoty 2,79 %
v měsíci únoru 2020) na 2,31 %.

pracují v pohostinství a ve službách. Právě
tyto oblasti postihla přijatá epidemiologická opatření v největší míře a zaměstnavatelé dočasně uzavřeli své provozy. Zároveň
se do evidence uchazečů o zaměstnání
hlásí i ti, kteří pracovali v zahraničí např.
v Rakousku a SRN.

K 31. 3. 2020 bylo v evidenci ÚP 213 nezaměstnaných, z toho bylo 105 žen, což
je 49,3 % z celkového počtu uchazečů
a 33,8 % uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů
vyučených – 41,78 %. V evidenci delší než
6 měsíců je 23 % uchazečů. V průběhu března 2020 bylo nově zaevidováno
24 uchazečů o zaměstnání. Z evidence
v březnu 2020 odešlo celkem 66 uchazečů
(ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
K 31. 3. 2020 nabízeli zaměstnavatelé ze
Soběslavska 379 volných pracovních míst.
Na jedno pracovní místo tak připadá 0,56
uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů byl v březnu 2020 největší zájem
o dělnické profese, kuchaře a řidiče nákladních automobilů. V rámci mikroregionů okresu Tábor má Soběslavsko druhý
nejnižší podíl počtu nezaměstnaných osob.
Nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na
Veselsku (1,50 %). Naopak nejvyšší podíl
nezaměstnaných osob je na Jistebnicku
(3,16 %). Během března 2020 zaznamenal ÚP ČR v souvislosti se situací kolem

koronaviru zvýšený zájem zaměstnanců
i OSVČ o informace k možné evidenci.
Počet lidí, kteří se nakonec v březnu 2020
na Úřad práce ČR přihlásili, byl stejný
jako v předcházejících měsících. Nárůst
počtu nových uchazečů o zaměstnání se
tak projeví od měsíce dubna 2020, neboť
o zprostředkování zaměstnání a zařazení
do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj.
počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného
věku je v obci Mezná (4,92 %), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku je
naopak v obcích Katov a Komárov (0 %).
Budislav, Hlavatce, Chotěmice, Mezná,
Myslkovice, Přehořov, Roudná, Sedlečko
u Soběslavě, Skalice, Soběslav, Třebějice
a Vlastiboř jsou obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu nezaměstnanosti. V obcích Katov a Komárov
zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné úrovni, u ostatních obcí došlo k poklesu
nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního pracoviště
ÚP ČR
Přehled nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu Soběslavsko naleznete
v tabulce na str. 15.
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Název obce
Budislav
Dírná
Dráchov
Hlavatce
Chotěmi++ce
Katov
Klenovice
Komárov
Mezná
Myslkovice
Přehořov
Roudná
Sedlečko u Sob.
Skalice
Soběslav
Třebějice
Tučapy
Vesce
Vlastiboř
Zvěrotice
Mikroregion
Soběslavsko

15
Počet obyvatel
ve věku 15-64
let

Podíl nezaměstnaných
osob
k 31. 3. 2019 v %

Počet uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl nezaměstnaných
osob
k 31. 3. 2020 v %

237
253
142
249
75
37
433
74
61
272
230
358
95
325
4293
34
527
199
196
241

2,93
3,14
2,11
1,26
0
0
2,51
0
4,84
1,85
1,30
1,93
2,06
1,22
2,09
0
3,98
1,02
1,06
2,85

8
6
1
10
2
0
10
0
4
9
7
8
2
8
114
1
10
2
7
4

7
4
1
10
1
0
9
0
3
9
7
7
2
8
101
1
10
2
6
4

2,95
1,58
0,70
4,02
1,33
0
2,08
0
4,92
3,31
3,04
1,96
2,11
2,46
2,35
2,94
1,90
1,01
3,06
1,66

8331

2,13

213

192

2,31

VZPOMÍNÁME

Dne 5. 5. 2020 uplyne
10 let, kdy nás navždy
opustil Víťa Hoffmann.
Stále vzpomínají bratr
s rodinou a kamarádi.

Kdo měl rád, vzpomene
a také nezapomene.
Dne 21. května 2020 je
tomu 15 let, co nás navždy
opustil pan Josef Pícha
z Vlastiboře.
S láskou a úctou
vzpomíná rodina.

Očím ses ztratil, ale v srdci zůstaneš navždy,
odešel jsi, jak si osud přál, přesto v našich
srdcích žiješ dál.
Dne 1. 5. 2020 je tomu 15 let, co nás navždy
opustil pan Vlastimil Červenka ze Soběslavi.
S láskou a úctou vzpomíná zarmoucená rodina.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

V květnu letošního roku
uplyne 100 let
od narození pana
Rudolfa Truce
ze Soběslavi.
Děkuji za tichou
vzpomínku.
S vděčností a láskou
vzpomíná dcera Irena.

Žádný čas Vaši ztrátu nenahradí!
Dne 12. 5. 2019 nás opustila paní
Anna Drsová a 12. 5. 2018 také její
syn pan Josef Drs.
Vy, kteří jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina Čížkova.

•
•
•
•
•
•

Narození:
Jakub Hromada
Marek Manina
Miroslav Míka
Kristýna Nápravníková
Sofie Princová
Sofie Rudolfová

Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úmrtí:
Jan Dušek
Helena Holcová
František Jahelka
Josef Kadlec
Marie Kopicová
Zdeněk Malík
Marie Nováková
Jaroslav Písař
Marie Smetanová
Marie Šimáková
Otakar Štěch

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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PERLIČKY ZE SOBĚSLAVSKÉ HISTORIE
Součástí koloritu dřívějších vesnic a samot bývali různí podomní obchodníci, prodavači, kůžičkáři, dráteníci a žebráci.
A zajímavý byl pro mne postoj tehdejších obyvatel k těmto
lidem, kteří byli většinou na nejnižších stupních společnosti.
Podle kronik a vyprávění vím, že se k těmto lidem choval
venkov vlídně a s pochopením pro jejich situaci, alespoň
většinou. Snažili se jim i pomoci v tom jejich mnohdy velmi
krušném životě. To proto, že byli moudří, měli své zkušenosti a věděli, co dokáže život, že i z té největší výšky může
člověk spadnout zase dolů, na úplné dno.
Jednou ze známých postav Soběslavska byl flašinetář Honzíček Holanovský, snad se tak jmenoval, (převzato z jedné
mé knihy- pozn. autora). Byl to vyhublý, suchý, starší člověk drobné postavy, neměl jednu ruku. Na zádech na popruzích nosil flašinet a na krku zavěšený skládací podstavec.
Ten si jako veliké písmeno X postavil na zem a na něj skládal svůj hudební nástroj. Potom nasadil Honzíček kliku, na
boční stěně nařídil příslušný váleček s písní a jal se s klikou
pravidelně otáčet.
Velký výběr hudby neměl, asi pouhé čtyři písničky, Radeckého marš, Kmochovu Andulku Šafářovou, Princeznu dolarovou a ještě jednu, jejíž název je zapomenut. Když přehrál, ptávaly se hospodyně, chce-li něco pojíst, že mají třeba
bramborovou polévku a švestkové knedlíky, což on velmi
rád a vděčně přijal.

i flašinetářovy zprávy vzácnou novinkou. Vyprávěl, co se
kde v kraji sběhlo, kde mají křtiny, svatby, pohřeb, stalo-li se
neštěstí, požár, úraz a podobně. Různé klípky o ctihodných
paních a krásných slečnách městské soběslavské honorace.
Takové zprávy zajímaly nejvíce ženské. Po jídle býval občas
obdarován sáčkem mouky, zabaleným pečivem, buchtami,
lívanci, což skládal do chlebníku, připevněném na zádi flašinetu.
Není už známo, kde v Soběslavi bydlel, asi v chudobinci
s ostatními chudáky. Pokud bylo počasí, tak to šlo. Hůře
bylo, když přišly mrazy, mnoho sněhu a dlouhé deště. Obcházel celé Soběslavsko, takže jej nebývalo dlouho vidět.
Stával u silnice o poutích, na jarmarcích, o trzích, všude,
kde proudilo hodně lidí, kteří mu dávali na vrchní plochu
flašinetu drobné peníze.
Osud se k němu zachoval krutě, nechal ho jako někoho
z nejposlednějších, stojících na nejnižších stupíncích lidské
hierarchie. Jedinou radostí mu byla, jako většině těchto dětí
přírody, rozkvetlá krajina, sluneční svit a zpěv ptáků.
Čas plynul, Honzíček přestal přicházet, až přišla jednoho
dne zpráva, že zemřel. Jeho flašinet s Radeckého maršem,
Andulkou Šafářovou a Dolarovými princeznami zmlknul
navždy.
Jaroslav Pražma

Talíř s jídlem si postavil na svůj nástroj a dal se do vyprávění, osady neměly velký styk s ostatním světem, a tak byly

SPOZ informuje
Vážení spoluobčané!
Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadu
Soběslav v době koronavirové pandemie nemůže plnit
své povinnosti a gratulovat našim občanům – jubilantům k významným narozeninám 80., 85., 90., 95., 100
let a poté každý rok.
Vám, kteří jste měli jubileum v tomto složitém období,
přijměte od nás přání všeho dobrého, zdraví a mnoho
lásky od svých bližních. Doufáme, že tento čas brzy
pomine a my Vám přijdeme popřát osobně. Těšíme
se na shledání s Vámi a v této náročné době, pro nás
všechny, přejeme mnoho sil. Jediné, co můžeme dělat,
je držet při sobě, neklesat na mysli a neztrácet morálku
a naději.
Za SPOZ Hana Čížková

Poděkování
Ráda bych poděkovala lidem z Pečovatelské služby Soběslav,
kteří denně rozváží seniorům obědy. Všem, kteří běhají i do
čtvrtého patra s vervou a optimismem. Poděkování patří i těm,
kteří vaří, pracují v kancelářích aj. Děkujeme a vážíme si toho.
					
p. Čechová

ilustrační foto
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BLATSKÉ MUZEUM
V KVĚTNU UZAVŘENO
Z důvodu snížení rizika přenosu koronavirové nákazy a
na základě opatření vlády ČR a Ministerstva kultury bude
Blatské muzeum i v květnu uzavřeno. Kromě výstavních
a expozičních sálů je pro veřejnost nepřístupná také
Knihovna Blatského muzea. Návštěvnickou sezonu obou
soběslavských objektů zahájíme nejdříve 1. 6., i tento termín
se však může podle aktuální situace změnit a budeme Vás
o něm informovat v příštím vydání a na webových stránkách muzea (www.
blatskemuzeum.cz). Původně plánovanou květnovou výstavu keramiky „Rok
na vsi“ jsme po dohodě s DDM přesunuli na květen 2021. Zahájení výstavy k
100. výročí narození grafika Františka Peterky ve Smrčkově domě se odsouvá
minimálně na červen 2020, zrušené lekce kurzu paličkování budou nahrazeny
v podzimních měsících letošního roku. Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí
zůstává uzavřený z důvodu rekonstrukce a přípravy nových expozic.
MUZEUM ON – LINE
Bohužel nemůžeme zahájit ani tradiční jarní program exkurzního cyklu
„Přírodou krok za krokem“, zájemcům o přírodu našeho regionu však nabízíme
alespoň „muzeum on-line“. Na internetové stránce www.blatskemuzeum.
cz/category/exkurze/ najdete čtení o jarní květeně a také botanický
či ornitologický kvíz. Můžete si tak vyzkoušet své znalosti o přírodě anebo
ho ukázat Vašim dětem v rámci domácí přípravy na přírodopis. Milovníky
historie pak odkazujeme na videopřednášky a videoexkurze připravené
kolegy z táborského Husitského muzea: www.husitskemuzeum.cz/category/
muzeumonline/.
Příjemnou zábavu s internetovým muzeem Vám přeje a na viděnou po epidemii
se těší,
Daniel Abazid, vedoucí Blatského muzea

Kino se přesunulo do Vašich
obývacích pokojů
Kino Soběslav jede dál! Když
nemůžete Vy do promítacího
sálu, musí promítání za Vámi!
Proto se kino připojilo k projektu
www.vasekino.cz, které sdružuje na 90 jednosálových kin
v ČR a dočasně přesunulo promítání filmů k Vám do obýváků!
Jak #Vašekino funguje? Na
www.kinosobeslav.cz si vyberete film a online koupíte vstupenky. Přijde Vám vstupenka
jak jste zvyklí. Na www.vasekino.cz kliknete na Kino Soběslav
a od 30 minut před představením zadáte kód ze zaslané vstupenky. Z pohodlí domova pak
sledujete zvolený film.
-min-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna byla znovu otevřena veřejnosti ve
středu 29. 4. 2020!

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
platná do odvolání

Po zavřeno
Út 14 – 18
St 10 – 12, 13 – 16
Čt 10 – 12, 13 – 16
Pá 10 – 12, 13 – 15
Sobotní provoz bude zrušen z důvodu nutnosti
dezinfekce knih a prostorů celé knihovny.
MIMOŘÁDNÉ OTEVŘENÍ KNIHOVNY
V PONDĚLÍ 4. 5. 2020
od 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
(Pozn. redakce: otevírací doba se v květnu může
změnit. Aktuální informace sledujte na FB profilu a webových stránkách knihovny.)

Portál #Knihovnyprotiviru
usnadňuje přístup
k dobrému čtení
Připomínáme, že když jsou knihovny zavřené,
dobré čtení naleznete na internetu:
Prostřednictvím portálu #Knihovnyprotiviru můžete vyhledat množství elektronických zdrojů
a zdarma a legálně je číst, sledovat nebo poslouchat online nebo na Vašich čtečkách a mobilních
zařízeních. Naleznete zde i studijní materiály či
odbornou literaturu.
Knihy od Vašich oblíbených autorů můžete
v případě zavřených knihkupectví také zakoupit
online, třeba přes e-shopy nakladatelů. Podpoříte
tím jak autory knih včetně překladatelů a ilustrátorů, tak drobné podnikatele a nakladatelství, na
které může mít současná situace negativní dopad.
Portál naleznete na adrese protiviru.knihovny.cz.
-min-
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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

Program KD Soběslav
Pravidelné akce - jsou zrušeny do odvolání!

Aktuálně:
Prosím sledujte naše webové stránky www.kdms.cz - nebo facebook:
AKCE V KD JSOU ZRUŠENY NEBO SE PŘESOUVAJÍ
- INFO U POŘADŮ.
V případě přesunu termínu jednotlivých představení zůstávají vstupenky
v platnosti.
V případě zájmu vstupné vrátíme!
Středa 13. května 19.00 4TET - KONCERT verze V– ZRUŠEN!
Vstupné zakoupené online již bylo vráceno automaticky na účet,
z něhož proběhla platba.
Vstupné zakoupené v pokladně a uhrazené hotově bude vráceno na základě žádosti
majitele vstupenek obsahující sken nebo foto vstupenek a číslo účtu,
na který má být vstupné vráceno,
zaslané mailem na jarka.palasova@seznam.cz

Předplatné Jaro 2020
Vzhledem k situaci jsme nuceni zrušit dvě neodehraná divadelní představení předplatitelského cyklu „Jaro 2020“.
Obě uvedená představení (Šťastný vyvolený – 26. listopadu a Perfect days
- 26. října budeme hrát v opačném pořadí) se přesouvají na podzim 2020 a stávají se tak
součástí divadelního předplatného „Podzim 2020“. Zmíněná představení budou doplněna o jedno divadelní představení tak, aby bylo předplatné sestaveno opět ze tří divadel,
jak jsou diváci zvyklí. Třetí divadlo plánujeme opět tradičně na prosinec. Vstupenky
i předplatenky /permanentky/ na obě představení prozatím zůstávají v platnosti. Na podzim vám je vyměníme za podzimní a pouze doplatíte 300 Kč za prosincové divadlo.

Podrobné informace na našem webu!
PARTIČKA – NOVÝ TERMÍN
pátek 2. října 2020 – VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI!
17.30 a 20.00 Partička - vysoká škola improvizace,
která se nikdy nebude opakovat! velký sál, vstupné 480 Kč

Taneční kurzy 2020
Do Kurzu tance a společenské výchovy 2020 je nutné se přihlásit online!
Na našem webu www.kdms.cz je odkaz Taneční, kde najdete
podrobné informace včetně přihlášky a termínů jednotlivých lekcí! V případě problémů s přihlášením volejte 724 378 898 nebo
381 524 261, rádi vám poradíme!
Kurz vedou taneční mistři manželé Jaroslav a Alena Bolkovi.
Kurz obsahuje 10 základních lekcí /1 lekce = 3 taneční hodiny
/ a jednu Prodlouženou lekci /4 hodiny s živou hudbou/ a jeden závěrečný Věneček
/forma plesu/. Kurzovné zahrnuje vstupné pro osobu frekventanta na lekce, prodlouženou a Věneček a činí 1500 Kč.

KUBEŠOVA SOBĚSLAV
BYLA ZRUŠENA
Vážení příznivci mezinárodního
festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav,
vzhledem k současné situaci a předpokladu dalšího vývoje jsme se
jako pořadatelé mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova
Soběslav dohodli na zrušení konání
letošního 26. ročníku, který se měl
na soběslavském náměstí uskutečnit
ve dnech 18. a 19. července 2020.
Věřte, že toto rozhodnutí pro nás
rozhodně nebylo jednoduché. Festival pro Vás ovšem chceme zachovat
ve standardním rozsahu a kvalitě,
a proto se jeho termín posouvá na
17. a 18. července 2021. Děkujeme Vám za přízeň a věříme, že
se v příštím roce opět setkáme u
toho nejlepšího, co česká a zahraniční dechovka nabízí, že se opět
v Soběslavi uskuteční mezinárodní
festival dechových hudeb Kubešova
Soběslav. Mějte se celý rok dechovkově, protože dechovka, to je naše!
Těšíme se na Vás.
Za pořadatele Petr Valeš, ředitel
Kulturního domu města Soběslavi
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MŠ DUHA
INFORMACE K ZÁPISU
Každoročně pořádáme Den
otevřených dveří a zveme
k nahlédnutí do života do naší
duhové školky. Děti si mohou
pohrát v prostorách duhových
tříd, paní učitelky zodpovídají
dotazy rodičů ohledně zápisu
a předškolního vzdělávání.
Paní kuchařky vždy připraví
jednohubky s výtečnými pomazánkami a zdravé mlsání nejen
pro děti. V loňském roce jsme
ke dni otevřených dveří přidali
i duhové zpívání pro veřejnost
na soběslavském náměstí, kde
jednotlivé třídy společně zpívaly, tančily a vytvořily velkou
barevnou duhu. Ani jedno není
v současné situaci možné, zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a na dálku. Protože
rodiče nyní nemají možnost
osobně se zeptat na své otázky

a nejasnosti týkající se zápisu
a předškolního vzdělávání, od
21. 4. do konce zápisů, tj. do
16. 5., probíhá akce DUHOVÝ
PLOT aneb dny otevřených
dveří jinak. Přímo na našem
plotě rodiče se svými dětmi
mohou nahlédnout, jaký je
život v DUZE.
Na webových stránkách jsme
připravili novou ikonu „Ptejte
se nás“. Tam se rodiče dozví
odpovědi na nejčastější otázky, mohou se zeptat prostřednictvím formuláře, nebo zde
naleznou telefonní čísla, kam
mohou v případě dotazu zavolat. Na webových stránkách
je i záložka „Chci chodit do
duhy“, kde si rodiče mohou
stáhnout všechny potřebné formuláře a mohou si zde přečíst
kritéria přijetí.

mají možnost vytisknout si dokumenty doma, od 21. 4. máme
vedle vstupní branky připravenou Duhovou schránku a v ní
si mohou rodiče vyzvednout
obálku se všemi dokumenty
potřebnými k zápisu, informační letáček a malé překvapení
pro děti. Vedle schránky nechybí souhrn nejdůležitějších
informací týkajících se zápisu.

Vyplněné dokumenty můžete
doručit do poštovní schránky umístěné v přední části
zahrady MŠ , poslat doporučeně poštou, emailem-pouze
s elektronickým podpisem
nebo datovou schránkou (ID:
ue7kq4u).
Pro více informací navštivte
www.msduhasobeslav.cz.
kolektiv MŠ DUHA

Protože víme, že ne všichni

MŠ NERUDOVA
V měsíčníku Hláska informujeme širokou
veřejnost o tom, co jsme s dětmi zažili,
uveřejňujeme fotografie našich nejmenších z různých akcí, ale hlavně chceme,
aby v naší školce se děti cítily spokojené
a šťastné. Tentokrát bude náš příspěvek
pouze informativní.
S ohledem na současnou situaci v souvislosti s COVID – 19 je mateřská škola uzavřena.
Rodiče mohou sledovat aktuality na webových stánkách školy – www.mssobeslav.cz
a na facebooku, kde připravujeme pro děti
různé tematické dny. Plánované „Odpoledne otevřených dveří“ se neuskuteční.
Chystáme na náš web fotografie interiéru školky. Další akce jako Pochod za
strašidlem
Doudlem,“Slet čarodějnic“
a každoroční oslava Dne maminek na zahradě mateřské školy bohužel musí počkat
na příští rok.
Zápisy do MŠ budou probíhat v termínu
od 2. května 2020 – 16. května 2020 bez
přítomnosti dětí i rodičů. Průběh podávání
žádostí bude upřesněn. Kritéria pro přijetí
budou zveřejněna v průběhu měsíce dubna 2020. Nově je změna vyhlášky o školských obvodech č.3/2019 Města Soběslav.
Je pouze jeden školský obvod, tedy celé

území města Soběslav a okolní obce, které mají uzavřené dohody s naším městem.
Tato změna umožňuje volný výběr mateřské školy pro předškolní vzdělávání dětí.
Prosíme rodiče o velkou trpělivost a sledování aktualit k zápisu do naší mateřské

školy na našich webových stránkách.
Co jiného na závěr? Těšíme se, až se naše
mateřská škola otevře a bude opět plná
usměvavých a veselých dětí.
Kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ E. BENEŠE
Výuka na naší škole trochu jinak

Finanční gramotnost

Ve středu 11. března jsme zahájili jako všechny ostatní
školy „dálkové studium“ pro své žáky.
I když si zpočátku děti myslely, že mají koronavirové
prázdniny, brzy pochopily, že to tak není. Učitelé jim
pravidelně posílají nejen úkoly, které žáci musí splnit
a poslat učitelům zpět elektronicky ke kontrole, ale i natočená výuková videa, ve kterých jim vysvětlují novou
látku.
Chtěli bychom touto formou poděkovat rodičům, kteří se školou aktivně spolupracují, za jejich trpělivost
a dětem za snahu. Na závěr všem přejeme hlavně hodně
zdraví a pevné nervy.

V letošním školním roce se naše škola již posedmé zapojila do celostátní
soutěže Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje MŠMT. Ve finanční gramotnosti, tedy v oblasti peněžní, cenové a rozpočtové soutěžili ve školním
kole všichni žáci 8. a 9. tříd.

učitelé ZŠ E. Beneše Soběslav

Do okresního kola pokračovali 3 nejúspěšnější řešitelé školního kola jako
družstvo. Naši školu reprezentovalo v okresním kole družstvo ve složení
Filip Chromík z 9. A, Pavla Šedivá a Šimon Fifka z 9. B a zvítězilo.
1. místo se těmto žákům podařilo získat i v krajském kole.
Celostátní finále, kde mělo družstvo z naší školy prokázat své znalosti koncem března v Praze, bylo zatím z důvodu epidemiologické situace zrušeno.
Mgr. Eva Radostová
Ukázka domácí výuky čtení

ZŠ KOMENSKÉHO
Česká, původně československá, vlajka oslavila 30. března 100 let od svého vzniku. ZŠ Komenského karanténu dodržuje, ale i tak.... vlajka ČR měla
„narozky“ a to se musí oslavit. I když se do Hlásky vlajky v barevném provedení nedostanou, dáváme Vám možnost posoudit, jestli se „oslava“ čtvrťákům povedla. 							
				
-min-
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RC SOBÍK
Milí rodičové, moc
rádi vás všechny
zdravíme prostřednictvím tohoto článku do vašich domovů. Mrzí nás, že se ještě stále nemůžeme
scházet v našich prostorách. Snažíme se
v době nouzového stavu zprostředkovávat
námi nabízené cvičení formou videí do vašich domovů. Jelikož nám situace nedovoluje cvičit společně v herničce, můžete si
s námi podle videa zacvičit doma. Na našich facebookových i webových stránkách
naleznete odkaz, podle kterého si můžete
zacvičit ukázkové lekce, jak pro maminky
s dětmi, tak pro samotné maminky (kondiční cvičení), ale i pro těhotné. Rádi bychom vám tím alespoň trochu zpříjemnili
dny.
Využíváme také této doby ke zkvalitnění
a dovybavení herničky, proto vás opět při
znovutevření čeká nejedno překvapení.
Mimo jiné jsme i zakoupili hygienické
prostředky, jako jsou jednorázové ručníky
a dezinfekce, abychom mohli při znovuotevření dbát vašemu zdraví.
Co se týče příměstských táborů, museli jsme bohužel kvůli nouzovému stavu
zrušit tábor o velikonočních prázdninách.
Podle aktuálních informací by letní turnu-

sy příměstských táborů neměly být ohroženy. Což se bohužel netýká klasických
letních táborů konaných během července.
Pokud se toto omezení nezmění, budeme
se snažit naši nabídku o příměstské tábory
během letních prázdnin ještě rozšiřovat.
Rozšířenou nabídku letních táborů zveřejníme v dalším čísle Hlásky.

Moc se nám po vás stýská, ale věříme,
že tuto dobu využíváte plnohodnotně
s rodinou. Věříme, že se brzy potkáme buď
v herničce, nebo na venkovních akcích
a v rámci malého pozdravu ještě přikládáme jednu fotku ze cvičeníčka batolátek
jako malou vzpomínku.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

SENIOR DŮM
Senior-dům v Soběslavi v době výjimečné situace
Bohužel, nepředpokládaný mimořádný
stav se promítl i u nás, v Senior-domě
Soběslav.
Uzavřený domov pro návštěvy máme
od poloviny ledna 2020, kdy začala
chřipková epidemie. Když už jsme se
chystali, že domov otevřeme, byl vyhlášený výjimečný stav z důvodu výskytu
koronavirové pandemie, a tak zůstal
náš domov pro návštěvy stále zavřený. Zpřísnila se opatření, a to nejen pro
návštěvy, ale i pro všechny zaměstnance. Dotkla se i našich klientů z důvodu
ochrany jejich zdraví. Rodiny nyní ani
nemohou z bezpečnostního hlediska
svým blízkým přinášet balíčky. Víme,
že situace je pro naše klienty smutná,
jelikož se nemohou se svými rodinami
stýkat, ale z druhé strany – daří se nám

všechny uchránit před nemocí, která by
pro ně byla velmi zákeřná. Klienti nyní
nechodí za společným stravováním do
jídelny, nemohou na procházky, nemohou se navštěvovat na pokojích. I veškerá strava se rozváží po pokojích, aby
nedocházelo ke zbytečným kontaktům
s ostatními. Nemají nyní žádné společné aktivity. To se jim snažíme vynahradit alespoň tím, že je zaměstnáváme na
pokojích. Dostávají různé kvízy, křížovky a ti, co mohou číst, knihy. Víme,
že je to pro ně hodně těžké, ale všichni
trpělivě vyčkávají, až tento stav skončí
a chod našeho domova bude opět normální. Celou zimu se všichni těšili, že
budou posedávat na lavičkách a chodit
na procházky. I to se snažíme řešit tak,
že máme na terase v rozestupech židle,
na které je můžeme alespoň na chvil-

ku posadit, samozřejmě v rouškách, na
které si už také zvykli. Po chodbách
chodí po jednom, aby se nestýkali, ale
zároveň, aby si udržovali pohybovou
aktivitu. Rehabilitační pracovnice se
věnuje jednotlivým klientům na pokojích. Situace je pro naše klienty určitě
„bolestivá“ tím, že nevidí své rodiny,
ale všichni se „drží“ statečně, za což je
velmi obdivujeme.
Věříme, že tuto situaci nadále všichni
zvládneme ve zdraví a že brzy opět nastane čas, kdy se budeme moci radovat
ze slunečného počasí, na které se už
všichni těšíme.
Za Senior-dům Soběslav,
Mgr. Lada Haplová
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Chtěla bych touto cestou upozornit obyvatele, kteří mají své blízké u nás v senior-domě,
že se mají možnost vidět se svými blízkými přes „tablet“, který k tomu máme určený.
Je možné si zavolat přes Skype nebo Messenger ve vámi zvolený čas během dopoledne.
Stačí, abyste se na čase domluvili s paní Haplovou (tel. 603 583 596) nebo paní Marešovou (734 828 959) na přesný čas. Kontakt přes Skype je: Senior – dům Soběslav, kontakt
přes Messenger Senior dům Soběslav. 				
Mgr. Lada Haplová

Jak jsme reprezentovaly ZUŠ Soběslav v USA
V listopadu roku 2019 jsme dostaly příležitost zúčastnit se spolu s komorním orchestrem SZUŠ Zavadilka koncertní šňůry
v několika městech amerického státu California, ležícího na západě USA. Během čtrnáctidenní cesty jsme navštívily města
San Diego, El Cajon, San Marco, Carlsbad a na konci pobytu jsme si užily dvoudenní pobyt v nejlidnatějším městě Spojených států - New York City. Obdivovaly jsme památky, americká nákupní centra i přírodu a vykoupaly jsme se v Tichém
oceánu. Naše cesta začala v pondělí 11. 11. večer.

Cesta do Ameriky
Autobusem jsme překročili české hranice a jeli na vídeňské
letiště, kde nám druhý den v 5:45 odlétalo letadlo do Paříže.
Do francouzského hlavního města jsme spolu s ostatními členy orchestru přiletěli přibližně v 6:15. Odsud nás čekal let do
Los Angeles dlouhý 12 hodin. Protože jsme se Zuzkou letěly
poprvé, byl to pro nás velký zážitek. Během letu jsme seděly
mezi dvěma psy, z nichž jeden měl na sobě vestu s nápisem
„security“.
Přílet do Los Angeles byl hodně chaotický. Měli jsme problém s letenkami a místenkami pro violoncella, a při tom se
nám ztratil jeden člen našeho orchestru. Po hodině jsme ho
našli s tím, že na jednoho našeho vedoucího mířili sekuriťáci
pistolí. Nakonec jsme náš let nestihli a čekali jsme čtyři hodiny na letišti na další letadlo. Poté jsme pokračovali dál do San
Diega, kde na nás čekal jeden milý pán, který nám pomáhal
a vše zařídil.

Odpočinek a koncertování v San Marco
Chvíli jsme si zvykali na posun času, který byl vůči České
republice posunut o 9 hodin. Po náročném dni a 30 hodinách

bez spánku jsme odpočívali. Poznávali jsme svou vilu a její zahradu a připravovali se na koncert v San Marco, který se měl konat
ve čtvrtek 14. 11. v tamní hudební škole Palomar College. Posluchači měli možnost slyšet spoustu krásných sólových skladeb
v podání konzervatoristů z Českých Budějovic a z repertoáru našeho orchestru např. Largo z Novosvětské symfonie, jeden z valčíků Antonína Dvořáka, Tenkrát na západě, Angelique nebo jednu
z částí muzikálu West Side Story. Dále jsme hráli státní hymny
obou zemí a studentskou hymnu Gaudeamus igitur.
V pátek 15. 11. jsme měli mít koncert v Grosmont College v El
Cajonu. Ten se bohužel na poslední chvíli zrušil, kvůli problémům s koncertním sálem. Místo toho nás učitelé vzali do nákup-
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ního centra v San Diegu. Šestý den jsme
si udělali čas na odpočinek a pořádné
cvičení repertoáru. Odpoledne jsme jeli
sandiegovským ubrem, což je v podstatě
takový taxík, na 15 km vzdálenou pláž,
kde jsme si smočili nohy, prošli jsme se
po městě a měli možnost sledovat surfařské závody z krásného mola.

Koncert v San Diegu a koupání
v Tichém oceánu
Sedmý den jsme ráno šli společně do kostela na mši svatou a večer jsme se zúčastnili koncertu v San Diegu. Konal se pozdě
večer v málem a ne příliš prostorném sále
v Poin Loma Assembly Home. Tento koncert byl určen pro Čechy žijící v Americe,
proto byl velmi emotivní a přiznám se, že
nám i nějaká ta slzička ukápla. Lidé byli
příjemní a bylo vidět, že si s námi rádi
popovídali. Po skončení koncertu jsme
dostali očekávané občerstvení - řízky
s bramborovým salátem. Kdo chtěl, mohl
si vzít i pizzu.
Následující den jsme se společně vydali na výlet do krásné přírody s výhledem na oceán a na město. Pohled na
celé San Diego a azurově modrou vodu
nás uchvátil natolik, že se nám odsud
ani nechtělo pryč. To jsme ale ještě nevěděli, že nás čeká ještě něco mnohem
lepšího. Jeli jsme se koupat do Tichého
oceánu. Počasí nám přálo. Slunce svítilo
na písčitou pláž, kterou omývaly střídavě
velké a malé vlny. Voda byla sice studená, ale to nás neodradilo od toho, abychom se v ní všichni pořádně vykoupali.
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Carlsbad a Museum of Making Music
Devátý den naší cesty jsme strávili ve
městě Carlsbad, kde jsme absolvovali
náš poslední koncert v Museum of Making Music. Zde jsme hráli pro místní
hudebníky, kteří byli z našeho orchestru
úplně nadšeni. Po koncertě jsme si mohli
prohlédnout celé muzeum a nakoupit hudební suvenýry. Před odletem jsme měli
dva dny čas na odpočinek a poznávání.
Učitelé nás dovezli do nákupního centra
Fashion Valley v San Diegu. Zde jsme si
mohli nakoupit vše, co nás jen napadlo.
Následující den dopoledne jsme si sbalili všechny věci a po obědě se vydali na
procházku do jiného nákupního centra,

kde jsme si nakoupili potraviny do letadla
a domů. Potom jsme večer odjeli na letiště, odkud jsme letěli do New Yorku.

Poznávání New Yorku
Ráno v 5:40 jsme přistáli na letišti v New
Yorku, ze kterého jsme metrem a MHD

dojeli na svůj hotel. Pokoj jsme měli ve
dvanáctém patře jedné z vysokých budov,
kterými se New York jen hemží. Opět
jsme si museli přeřídit hodinky, protože
v New Yorku je posun času oproti České republice 6 hodin. První den strávený
v New Yorku jsme se šli projít a obdivovat krásy města. Cestou jsme se zastavili
v obchodě hudebních věcí, kde měli výběr
z různých životopisů o skladatelích, not
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a jiných předmětů. Bára si pro sebe
na památku a jako dárek pro babičky koupila dvě přáníčka s obrázkem
trumpety a jeden s obrázkem tuby.
Když se na ni prodavačka obrátila se
slovy „fifteen dolars“ zarazilo ji to,
ale uhradila vše. Později si uvědomila, že jí prodavačka naúčtovala o jedno přáníčko více. Naštěstí se malé nedorozumění podařilo vyřešit a svých
3,5 dolaru, které zaplatila navíc, dostala zpět. Poté jsme se potulovali
uličkami New Yorku a viděli jsme
Carnegie hall. Pár dospělých si zaplatilo vstup dovnitř. My ostatní jsme se
přemístili na jídlo do subwaye a zašli
do kavárny, kde jsme koupili dort pro
jednu naší oslavenkyni.
Když jsme se opět všichni sešli, navštívili jsme jeden úchvatný kostel,
ležící přímo v centru. Tak krásné
a čisté místo se tady v New Yorku jen
tak nenajde. Nakonec jsme se došli
podívat až na Times Square, kde nás
ohromilo množství svítících billboardů a neskutečný chaos. Cestou zpět
jsme obdivovali majestátnost budov
a krásný západ slunce mezi mrakodrapy. Do hotelu jsme se vrátili v půl
sedmé večer. New York na nás udělal smíšený dojem. Nejedná se sice

o moc čisté město, ale zdejší budovy
a sochy jsou opravdu moc krásné.
Poslední 13. den jsme se komplikovanou
cestou metrem dostali k soše Svobody.
Viděli jsme ji sice z dálky, ale i tak se nám
zdála veliká a moc se nám líbila. Poté jsme

se vrátili zpět na hotel, kde jsme si sbalili
kufry, a po třech hodinách jsme se vydali
MHD a metrem zpět na letiště a konečně
letěli domů.
Barbora Vaňková a Zuzana Čížková
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
V červnu opět ožije
Jihočeský kraj sochami
Lokality: Bechyně, České Budějovice,
Černá v Pošumaví, Hluboká nad Vltavou,
Lipno nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí,
Týn nad Vltavou, Temelín
Jak to bude s kulturou v letošním létě?
S největší pravděpodobností se ještě ani
v letních prázdninových měsících nebudou konat žádné kulturní akce. Jsme tedy
nesmírně rádi, že právě sochařská výstava
pod širým nebem Umění ve městě, bude
jako jedna z mála akcí realizovatelná právě
díky tomu, že se nejedná o výstavu v interiéru a nehrozí tak setkání více lidí najednou v uzavřeném prostoru. Jako každým
rokem se bude Umění ve městě konat od
černa do září a ve Veselí nad Lužnicí půjde již o pátý ročník. S jistotou můžeme
říci, že se neuskuteční vernisáž, ale o to
více se již teď můžete těšit na dernisáž,
která bude letošní ročník zakončovata
bude se konat v průběhu měsíce září
(doufáme a přejeme si, aby v září již byla
situace opět v normálu) za účasti kurátora

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

ZO ČSCH SOBĚSLAV
PRAVIDELNÁ AKCE
BURZA A TRHY
SE DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ
V případě změn budeme informovat
na webových stránkách města.

projektu sochaře Michala Trpáka a sochaře
či sochařů, od kterých budeme letos sochy
ve Veselí mít (výběr děl je v současné době
v jednání). Letošní ročník Umění ve městě
přibližuje produkční projektu Alena Doležalová.
„Již potřinácté se přes léto řada měst v Jihočeském kraji promění v galerii pod širým
nebem. V červnu odstartuje již 13. ročník
sochařského a výtvarného festivalu Umění
ve městě.

Tradičním místem konání festivalu je od
roku 2016 i Veselí nad Lužnicí. Ve Veselí
nad Lužnicí tak bude jedna ze soch umístěna přímo na řece Lužnici na plovoucím
pontonu, doplňovat ji bude umělecký mobiliář na břehu v parku u kulturního domu.
Téma výstavy reflektuje i samotný název
festivalu – podtitul celého 13. ročníku je
AQUA. Cílem je nejen oživit veřejný prostor novými instalacemi a kontrasty, ale
také připoutat pozornost k vodě jako aktuálnímu tématu, které hýbe společností,
a k vodě jako zdroji životodárné energie.
Vedle společenského aspektu reflektuje letošní téma i ohlasy předchozích dvanácti
ročníků, ze kterých zcela jednoznačně
vyplývá, že z jednotlivých kolekcí soch měly
vždy největší úspěch u odborné i laické
veřejnosti právě artefakty začleněné do
vodních ploch: ať už to byly nohy čnící ze
slepého ramena Malše od Kurta Gebauera,
sochy umístěné do vody od Michala
Gabriela nebo třeba právě ve Veselí socha
s názvem Listy od Čestmíra Sušky umístěná
v řece Lužnici v roce 2016.“
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

PO CYKLISTICKÉ CESTĚ LUŽNICE
DO VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Spolek Cyklostezka Lužnice pořádá v sobotu
30. května 2020 1. ročník etapové cykloturistické jízdy po cyklistické cestě Lužnice
z Českých Velenic, Suchdola, Tábora nebo
Bechyně do Veselí nad Lužnicí.

Všechny etapy je možno po trase CC Lužnice individuálně obměňovat, zkracovat či
prodlužovat.

Akce je určená pro všechny zájemce o pohodovou cykloturistiku s možností zvolit
si jednu ze 4 etap na trase cyklistické cesty
Lužnice. Každý předem přihlášený účastník
obdrží popis tras všech etap včetně odkazu
na mapy,v cíli pak brožuru „Průvodce po CC
Lužnice a Nežárka“ a barevný účastnický
list.
Dopravu do místa startu a z místa cíle si zajišťuje každý účastník samostatně, všechna
startovní místa i cílové místo jsou dostupná
vlakem.
• 1. etapa: České Velenice (žst) – VnL:
70 km
• 2. etapa: Suchdol nL(žst) –VnL: 49 km
• 3. etapa: Bechyně (žst) – VnL:63 km
• 4. etapa: Tábor (žst) – Veselí nL: 35 km

ilustrační foto
Čas startu: individuální
Cíl: od 12 do 18 hod. u bufetu Hokejka
ve Veselí nad Lužnicí
Info a žádosti o zaslání popisu tras:
Václav Průcha, pruchavaclav@gmail.com,
724 164 074 http://www.bechynsko.cz/
cyklostezka-luznice-zapsany-spolek.
-min-
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER, BYTU A DOMU
na míru
práce: obkladačske, zednické,
malířské, elektro, instalaterské...

Tel. 605 829 610

KOUPĚ
• Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862.
PRODEJ
• Prodám nové cihly – příčkovky. Tel. 381 522 076.
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz.
OSTATNÍ
• Pronajmu na náměstí v Soběslavi byt 1+1. Byt je
vybaven kuchyňskou linkou s elektrickými přístroji.
Tel. 381 522 076.
• Nabízím malířské a natěračské práce. Tel: 728 987 702.

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

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 - 219 Kč/ ks.
Prodej: Soběslav, u vlak. nádraží
•
•

20. 5. 2020 - 9.55 hod.
9. 6. 2020 - 17.50 hod.

Výkup králičích kožek: cena dle
poptávky. Info: Po - Pá: 9 - 16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

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

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

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA KVĚTEN
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY
A ZAKRYTÍ 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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PILA SVINY

KROVY, LATĚ, PRKNA
Výroba řeziva - v krátkém čase
možnost dopravy
Tel: 777 112 127

Termín uzávěrky inzerce - 10. 5.;
pište na hlaska@musobeslav.cz

Všeobecná interní
ambulance s.r.o Tábor
přijme zdravotní sestru
Požadujeme: vzdělání ÚSO s maturitou,
komunikativnost, příjemné vystupování,
schopnost samostatné práce, spolehlivost
Kontakt: tel. 734 751 984
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