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Dočtete se v tomto čísle:

Nahoře: Nohejlův mlýn (Valcha); dole: pohled na historické centrum
Soběslavi z parku u domu dětí a mládeže; foto: Jiřina Prágrová
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DUBNOVÉ AKCE
Výstavy:
6. - 29. 4.
Učíme se v zahradě aneb
zahrada sedmi barev ožívá
výstava MŠ DUHA v městské
knihovně. Vernisáž proběhne
6. 4. 2022 v 15:30 h.
29. 4. - 28. 5.
Výstava keramiky na téma
„Už koníček pádí“
vernisáž 29. 4. od 18 h,
Blatské muzeum - Smrčkův dům
(více str. 13)
7. - 29. 4. 			
Výstava obrazů Tomáše Rybičky,
obrazy malované hlavou, stará
radnice č.p. 1 na nám. Republiky.
Vernisáž 7. 4. v 17 h.
Akce v Soběslavi:
3. 4.		
7 - 9:30 h
Burza a trhy drobného
zvířectva, areál chovatelů
3. 4. 			
10 h
Vynášení Morany
se Soběslavským Ráčkem
vystoupení na náměstí Republiky,
poté přenášení Morany
k jezu u Hvížďalky
3. 4. 			
19 h
Perfect days
divadelní představení, KDMS
10. 4. 		
10 - 17 h
Jarní jarmark
jarmark s doprovodným pro2

gramem (koncert, pohádka pro
děti), náměstí Republiky,
více na str. 12
14. - 18. 4.
Velikonoční hra pro
neposedy
zábavná pátračka pro rodiny
v ulicích města, organizuje nezisková organizace I MY, více str. 17
18. 4. 			
16 h
Popelka Nazaretská
literárně-hudební pásmo, zpívá
komorní pěvecký sbor Anonym
Voice, kostel sv. Víta
23. 4.
19 h
Folklorní večer s cimbálovou
muzikou
zahraje Cimbálová muzika Růža,
degustace vín, KDMS
24. 4. 		
10:30 h
O Palečkovi
pohádka pro děti, KDMS
26. 4. 			
Veselá trojka
koncert, KDMS

19 h

Od dubnového čísla přešel radniční zpravodaj
na barevný tisk, a čtenáři si tak budou moci
prohlížet fotografie nebo výkresy související
s připravovanými projekty v barvě. Věříme,
že tato změna vylepší jeho vizuální podobu
a zároveň přispěje k lepší orientaci nejen
v něm, ale i ve zveřejňovaných grafických
materiálech. Grafické prvky budou laděny
do odstínů barev modré, červené a bílé, jelikož jsou ve znaku města, a tedy pro Soběslav
symbolické.
V souvislosti s navýšením nákladů z důvodu barevného tisku dochází k mírnému zvýšení ceny
zpravodaje na 12 Kč.
Od dubnového čísla bude dále možné inzerovat
v barevném provedení. Podklady pro inzerci
mohou inzerenti zasílat ve formátech PDF
a JPG jak v odstínech šedi, tak v barevném
modelu CMYK. Ceny inzerce v černobílém
a barevném provedení naleznete na www.musobeslav.cz/mesto/sobeslavska-hlaska.
Všem našim čtenářům přejeme příjemné čtení.
Redakce

Ilustrační foto

Srdečně zveme veřejnost na 19. zasedání

Zastupitelstva
města Soběslavi
26. 4. 2022 od 18 h.
Velká zasedací místnost,

28. 4.
8 - 12, 13 - 15 h
Jarní soběslavský den proti
melanomu
bezplatné vyšetření pigmentových znamének, Kosmetika
Renata, (více str. 9)
30. 4. 			
Stavění máje
nám. Republiky

Soběslavská hláska
vychází v barvě

16 h

budova č.p. 1 na náměstí Republiky

Úřední den notáře
JUDr. Stanislav Hroch

Konzultace v dubnu odpadají.
V případě potřeby volejte
na tel. 381 256 088.

www.musobeslav.cz

Zprávy z města

USNESENÍ

5. schůze
Rady města Soběslavi,
která se konala
1. března 2022.
Usnesení č. 5/054/2022
Rada města schvaluje účetní
závěrku
Mateřské
školy
Soběslav, Nerudova 711, za rok
2021 předloženou ředitelkou
MŠ Bc. Evou Kuklovou. Kladný
výsledek hospodaření ve výši
64.610,07 Kč bude převeden
do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet
a odpisový plán MŠ Nerudova
ul. na rok 2022 v předloženém
znění.
Usnesení č. 5/055/2022
Rada města schvaluje účetní
závěrku Mateřské školy Duha
Soběslav, sídl. Míru 750, za rok
2021 předloženou ředitelkou
MŠ Mgr. Alenou Krejčovou.
Kladný výsledek hospodaření ve
výši 40.175 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
20.000 Kč do fondu odměn
a 20.175 Kč do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje
rozpočet a odpisový plán MŠ
Duha na rok 2022 v předloženém znění.
Usnesení č. 5/056/2022
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Soběslav,
Komenského 20, za rok 2021
předloženou ředitelem ZŠ Mgr.
Janem Holasem.
Kladný výsledek hospodaření
ve výši 318,45 Kč bude převeden do rezervního fondu
školy. Rada města schvaluje
rozpočet a odpisový plán ZŠ
Komenského ul. na rok 2022
v předloženém znění.
Usnesení č. 5/057/2022
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy
Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50,
za rok 2021 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem
Říhou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 12.413,87 Kč
bude převeden do rezervního
fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán
ZŠ tř. Dr. E. Beneše na rok 2022
v předloženém znění.
Usnesení č. 5/058/2022
Rada města bere na vědowww.musobeslav.cz

mí vyhodnocení hospodaření
letního koupaliště v Soběslavi v roce 2021 dle zprávy
předložené jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimírem Faladou.
Usnesení č. 5/059/2022
Rada města ukládá realizovat
usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo 16. února 2022.
Usnesení č. 5/060/2022
Rada
města
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních
smluv s organizacemi a spolky
na poskytnutí finančních příspěvků na činnost ze schváleného rozpočtu města na rok
2022 následujícím způsobem
(viz tabulka na str. 3).
Usnesení č. 5/061/2022
Rada města bere na vědomí vyúčtování vodného a stočného
za rok 2021 zpracované provozovatelem vodohospodářského majetku města – firmou
Čevak, a. s., České Budějovice,
v souladu s uzavřenou koncesní
smlouvou.
Usnesení č. 5/062/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dohod o ukončení smluv
o dílo mezi městem Soběslav
a Mooza architecture, Praha, na zpracování projektové
dokumentace akce „Úpravy
hradního nádvoří v Soběslavi“
ze dne 20. 6. 2018 a projektové dokumentace akce „Úpravy
hradního nádvoří v Soběslavi
– bistro“ ze dne 14. 8. 2018.
Usnesení č. 5/063/2022
a) Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne
30. 8. 2016 uzavřené mezi městem Soběslav a Automoto klubem Soběslav k 31. 3. 2022.
b) Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku mezi městem
Soběslav a pobočným spolkem Automoto klub Soběslav
v AČR, Soběslav, na pronájem
části pozemku p. č. 2783/1
a p. č. 2783/2 včetně budovy
čp. 407, Soběslav II, které
jsou ve vlastnictví Automoto
klubu Soběslav, z důvodu konání zkoušek z praktické jízdy
žadatelů o řidičské oprávnění
a provozování školního dopravního hřiště. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou
od 1. 4. 2022.

Usnesení č. 5/064/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi
městem Soběslav a firmou
Alena Bicerová, Soběslav, na
pronájem nebytových prostor
na náměstí Republiky čp. 102,
Soběslav I, o výměře 290,11 m2
od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2027.
Usnesení č. 5/065/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájemní smlouvy ze dne 26. 7.
2005 mezi městem Soběslav
a Comett Plus, spol. s r. o., Tábor, k 31. 3. 2022 z důvodu zrušení současného autobusového
nádraží v souvislosti s realizací

stavby „Přestupní terminál
Soběslav“.
Usnesení č. 5/066/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu prostoru sloužícího
podnikání ze dne 21. 2. 2017
mezi městem Soběslav a společností PP HOBBY, s. r. o., Tábor, kterým se prodlužuje doba
nájmu nebytového prostoru na

Český svaz chovatelů ZO Soběslav
Ochrana fauny ČR

15 000 Kč
35 000 Kč

Pěvecký sbor NOVITA
Vodní záchranná služba ČČK Soběslav
Obec baráčníků Soběslav „Vitoraz“
Baráčníci - VI. župa B. Jablonského
Svaz tělesně postižených ČR, Soběslav
Český kynologický klub, spol. Soběslav
Hudebně literární seskupení HAMAVE
Oblastní spolek Českého červeného kříže
SDH ČMS - Sbor dobr. hasičů Nedvědice
SDH ČMS - Sbor dobr. hasičů Soběslav
Tělocvičná jednota Sokol
I MY, o. p. s.
Soběslávka, z. s.
RC Sobík
Svaz diabetiků ČR
Chrámový sbor sv. Petra Pavla
Domácí hospic Jordán, o. p. s., Tábor
Veteran Car Club Soběslav
Hudební folková skupina JEN TAK TAK
Petr Procházka BUDO KLUB
TJ Lokomotiva Veselí n/L., United Movement
Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR
Náhodný výběr
Fokus Tábor
Farní charita Týn nad Vltavou
Aeroklub Soběslav
Český zahrádkářský svaz Soběslav
Apla Jižní Čechy, z. ú.

12 000 Kč
45 000 Kč
17 000 Kč
5 000 Kč
14 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
3 000 Kč
12 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
4 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
15 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč

RC Radost, o. p. s.
Spolek aktivního stáří a porozumění
Hospic sv. J. Neumanna, o. p. s., Prachatice
Linka bezpečí, z. s.
Anonym Voice

Tabulka k usnesení č. 5/060/2022
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Zprávy z města
náměstí Republiky čp. 148,
Soběslav I, na pozemku p. č.
186 v k. ú. Soběslav o 5 let, tj.
do 28. 2. 2027, a upravuje celková výměra předmětu nájmu
na 208,4 m2.
Usnesení č. 5/067/2022
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s výměnou
městského bytu č. 30245628,
velikosti 3+1, na adrese
Soběslav, Soběslav III, Wilsonova 245/4, do nájmu Jitce
Brabcové za byt č. 20321012
na adrese Soběslav, Soběslav
II, Kadlecova 321, a s přechodem nájmu městského bytu
č. 20306177, velikosti 1+0, na
adrese Soběslav, Soběslav II,
Kadlecova 306, paní Evě Příhodové.
Usnesení č. 5/068/2022
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci
„Obnova místních komunikací K Libouši a Na Pískách
v Soběslavi“, které se uskutečnilo 28. 2. 2022 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se
stala firma Strabag, a. s., Praha,
za cenu 3.443.851,63 Kč
+ DPH.

USNESENÍ

6. schůze
Rady města Soběslavi,
která se konala
15. března 2022.
Usnesení č. 6/069/2022
Rada města schvaluje účetní
závěrku Polikliniky Soběslav,
Petra Voka 159/I, Soběslav,
za rok 2021 předloženou paní
Janou Hákovou, pověřenou
řízením Polikliniky Soběslav.
Kladný výsledek hospodaření
ve výši 41.005,01 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. Rada města schvaluje
rozpočet Polikliniky Soběslav
na rok 2022 v předloženém
znění.
Usnesení č. 6/070/2022
Rada města schvaluje účetní
závěrku Senior-domu Soběslav,
Mrázkova ul. 748/III, Soběslav,
za rok 2021 předloženou
ředitelkou Senior-domu Ing.
Zinou Petráskovou. Kladný
výsledek hospodaření ve výši
4.105,06 Kč bude převeden do
rezervního fondu organizace.
4

Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2022
v předloženém znění.
Usnesení č. 6/071/2022
Rada města schvaluje účetní
závěrku Kulturního domu
města Soběslavi, Jirsíkova 34,
Soběslav, za rok 2021 předloženou ředitelem Kulturního
domu Mgr. Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření
ve výši 21.034,01 Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
5.000 Kč do fondu odměn
a 16.034,01 Kč do rezervního
fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního
domu města Soběslavi na rok
2022 v předloženém znění.
Usnesení č. 6/072/2022
Rada města projednala aktuální situaci přípravy realizace
dopravního přestupního terminálu v Soběslavi včetně ma-

jetkoprávního vypořádání pozemků.
Usnesení č. 6/073/2022
Rada
města
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních
smluv s organizacemi a spolky
na poskytnutí finančních příspěvků na akce ze schváleného
rozpočtu města na rok 2022
následujícím způsobem (viz
tabulka na str. 4).
Usnesení č. 6/074/2022
Rada města bere na vědomí
informaci o stavu pohledávek
města Soběslavi a o odpisu
nedobytných pohledávek k 31.
12. 2021 z účetnictví města
zpracovanou pracovnicí finančního odboru MěÚ Soběslav
paní Andreou Jelínkovou.
Usnesení č. 6/075/2022
Rada
města
souhlasí
s pořízením šesti lehkých
zásahových kabátů a kalhot
pro JSDH Soběslav v rámci
dotačního
programu

Český svaz chovatelů ZO Soběslav
Český svaz včelařů ZO Soběslav
Český rybářský svaz MO Soběslav
SH ČMS - Sbor dobr. hasičů Soběslav
G. Benedikt Švec cykloteam Želeč
I MY, o. p. s.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička

Dům dětí a mládeže Tábor, pob. Soběslav
Svaz diabetiků ČR
Oto Kunc
Veteran Car Club Soběslav
Snášel Pavel
SK Viktoria Tábor, z. s.
Husitské muzeum
- pob. Blatské muzeum
Farní sbor ČCE v Soběslavi
Soběslavská chasa mladá, z. s.
Římskokatolická farnost Soběslav
Setkání s hudbou, o. s.
TJ Spartak Soběslav
Základní školy

Jihočeského kraje – Neinvestiční
dotace pro jednotky SDH
obcí Jihočeského kraje za
celkovou částku 35.000 Kč.
Finanční podíl města ve výši
15.400 Kč vč. DPH bude uhrazen ze schváleného rozpočtu
města na rok 2022.
Usnesení č. 6/076/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze
dne 10. 9. 2012 mezi městem
Soběslav a Českou spořitelnou,
a. s., Praha, na pronájem nebytových prostor na náměstí
Republiky čp. 104, Soběslav I,
o výměře 205,32 m2 na
dobu určitou do 20. 9. 2025
s možností dalšího prodloužení.
Usnesení č. 6/077/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze
dne 30. 3. 2011 mezi městem
Soběslav a firmou Veronika

Farmářské trhy

10 000 Kč

Tradiční soběslavská výstava

20 000 Kč

Odborný seminář včelařství
Dětské rybářské závody
Výročí 150 let sboru
Soběslavské okruhy
Soběslavský maraton
Jarní hra po Soběslavi
Dobroběh
Dobrovol
Rolničkování DD
Vánoční čas v Soběslavi
Jarní jarmark v Soběslavi
Karneval, DD, Mikulášská, Zvonk.
průvod
Přednáška Zdravé stravování
ME v bowlingu
O pohár města Soběslav
Country festival, letní plovárna
Silvestrovský běh

7 000 Kč
1 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
25 000 Kč
5 500 Kč
6 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
45 000 Kč
26 340 Kč

Vydání katalogu V. Slabý
Živý betlém
Taneční soustředění
Stavění máje
Posezení u cimbálu
Noc kostelů
Setkání s hudbou v Soběslavi
Výročí 100 let zal. odd. házené
Lehkoatletické závody škol

20 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
8 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
8 000 Kč

Tabulka k usnesení č. 6/073/2022
www.musobeslav.cz

Zprávy z města
Ernest Malechová, Tábor, kterým se rozšiřuje předmět nájmu v podkroví budovy
čp. 159 v ulici Petra Voka v Soběslavi (poliklinika) na celkovou výměru 86,86 m2,
s účinností od 1. 4. 2022.
Usnesení č. 6/078/2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemku p. č. 71/8
o výměře 22 m2 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města Soběslav, Mgr. Janě Bártové, Soběslav, z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemku u nemovitostí v jejím
vlastnictví.
Usnesení č. 6/079/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
o provedení archeologického výzkumu
mezi městem Soběslav a Husitským mu-

Ing. Jindřich Bláha, starosta města

zeem v Táboře v souvislosti s realizací
akce „Stavební úpravy ulice Petra Voka
v Soběslavi“ za předpokládanou cenu
45.000 Kč + DPH.

POMOC UKRAJINĚ

Redakce
V České republice byl od pátku 4. března na dobu 30 dnů vyhlášen
nouzový stav. V této souvislosti se pravidelně schází krizový štáb.
Ve dnech 4., 5. a 18. března byla ve spolupráci s Českým červeným křížem a VZS Soběslav uspořádána materiální sbírka
v kulturním domě (více informací na straně 17). Diakonie ČCE
založila finanční sbírku, jejíž výtěžek je využit na podporu

Materiální pomoc občanům
Město Soběslav ve spolupráci s Dobrovolnickým
centrem Rolnička zakládá databázi materiální pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou ubytovaní v Soběslavi.
V případě, že chcete nabídnout konkrétní materiální
pomoc, pošlete svou nabídku na e-mail: dobrovolnik
@rolnicka.cz nebo volejte 381 508 195.
Hledáme:
- nábytek
- ložní prádlo a deky
nebo peřiny
- nádobí, příbory
- kuchyňské spotřebiče
- oblečení, boty
Vaše nabídky budeme registrovat a v případě konkrétní
potřeby Vás oslovíme zpět a domluvíme se na odvozu
Vámi poskytnutých věcí konkrétní ukrajinské rodině.

www.musobeslav.cz

Usnesení č. 6/082/2022
Rada města souhlasí s přidělením městského bytu č. 374/3 na adrese Soběslav II,
Na Ohradě čp. 374, uprchlíkům z Ukrajiny.

Ilustrační foto

Na konci února napadlo Rusko vojensky Ukrajinu, suverénní
mezinárodně uznaný evropský stát. Hrůzy válečného konfliktu
sledujeme každý den v přímém přenosu, o důvodech a délce
války můžeme pouze spekulovat.
Válka přinesla velkou vlnu uprchlíků, kteří samozřejmě směřují
i do České republiky. Město je připraveno ve spolupráci se státními orgány, krajem, složkami IZS, místními církvemi, spolky,

Děkujeme, že pomáháte.

Usnesení č. 6/080/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Strabag Rail, a. s., Ústí nad Labem, na
provedení stavby „Soběslav – Tyršova ul.,
oprava kanalizace“ za cenu 397.178,49 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 6/081/2022
Rada města schvaluje změnu organizační
struktury MěÚ Soběslav dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem
Bryllem s účinností od 16. 3. 2022.

dobrovolníky a všemi, kteří chtějí pomoci, spolupracovat.
Za tímto účelem bylo v Informačním centru ve staré radnici na
náměstí Republiky zřízeno kontaktní pracoviště. Snažíme se,
aby se u nás uprchlíci, kteří k nám přišli a přicházejí, cítili dobře. Nabídky pomoci včetně sbírek budeme pravidelně zveřejňovat a rádi se opřeme o solidaritu našich občanů. Důležité informace včetně potřebných kontaktů jsou také na úřední desce
městského úřadu a na internetových stránkách města.
Všem, kteří pomáhají, bych chtěl moc poděkovat.

obyvatel Ukrajiny. Pro ty, kteří chtěli podpořit Ukrajinu finančním
darem v hotovosti, byla v březnu umístěna kasička do infocentra.
Lidé přispěli štědrou částkou 24 434 Kč. Hotovost z kasičky byla
předána ředitelce škol Diakonie Rolničky a vložena na účet sbírky
Diakonie ČCE pro Ukrajinu. Kasička byla opět zapečetěna a ponechána v infocentru, kde mohou případně přispět další solidární
občané. Své dary mohou lidé posílat také na sbírkový účet Diakonie (více na www.diakonie.cz). 			

Výzva k poskytnutí ubytování
občanům Ukrajiny v Soběslavi
Město Soběslav zakládá databázi nabídky ubytování pro
občany, kteří hledají azyl v Soběslavi. V případě, že můžete nabídnout ubytovací kapacity (penziony, domy, byty)
k ubytování ukrajinským občanům v Soběslavi utíkajícím
před válkou, pošlete tuto informaci na e-mail: infocentrum@musobeslav.cz, kde uvedete druh ubytování (byt,
pokoj aj.), nabízený počet lůžek, dobu, po kterou ubytování
poskytnete, zajištění stravování a další informace týkající
se např. praní prádla nebo možnosti ubytování domácího
mazlíčka.
Prostory by měly být připraveny k okamžitému nastěhování a vybavené pro bydlení. V případě potřeby se na Vás
obrátíme.
Děkujeme, že pomáháte.

Aktuální informace naleznete na www.musobeslav.cz/pomoc-ukrajine.
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici
městské policie
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav
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

Výběrové řízení
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
Město Soběslav vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pozice
jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o.

• 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.

Aktuální informace k otevření zubní
ordinace na Poliklinice Soběslav
Redakce

Termín otevření nové zubní ordinace MUDr. Veroniky Kloučkové na Poliklinice Soběslav byl posunut na 15. 4. 2022 z důvodu jednání se zdravotními pojišťovnami. Ordinace již naplnila svou kapacitu a nepřijímá nové pacienty.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
- státní občanství ČR,
- bezúhonnost,
- řidičské oprávnění skupiny B,
- minimálně pětileté zkušenosti s vedením kolektivu.
K přihlášce uchazeč připojí:
- strukturovaný životopis,
- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání,
- zpracování vize fungování a rozvoje činnosti
společnosti.
Předpokládaný termín nástupu od 1. 11. 2022.

Ilustarční foto

Rekonstrukce chodníků v ulici
Petra Voka
Redakce

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Přihlášky s výše uvedenými doklady je možné zasílat
do 22. 4. 2022 na adresu: Městský úřad Soběslav,
náměstí Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Bližší informace je možné získat u jednatele SMS,
s. r. o., pana Vladimíra Falady, tel.: 602 316 697
nebo 381 477 210, e-mail: falada@smsob.cz.
6

Ilustarční foto

Od počátku dubna do 30. 6.
bude probíhat rekonstrukce
v ulici Petra Voka u nám.
Republiky, která bude zahrnovat chodníky, obrubníky
a veřejné osvětlení, popř.
sítě. Upozorňujeme řidiče,
že se stavbou mohou souviset částečná omezení
dopravního provozu.
www.musobeslav.cz
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Soběslavská hláska
se zúčastnila soutěže
Radniční listy roku
Redakce
Místní zpravodaj získal cenu za 1. místo v okresním
kole v soutěži Radniční listy roku 2021, kterou pořádá Spolek Kvalikom pod záštitou Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
Zpravodaj byl zařazen do kategorie obcí od 2 tisíc
do 10 000 obyvatel, které jsou rozděleny i dle okresů.
V rámci okresu Tábor byla v této kategorii obyvatel tři
hodnocená periodika, v rámci kraje jich bylo dohromady
osm. Na bodové škále Hláska dosáhla 41 bodů z 50. Nejlépe si vedla z hlediska kvality textů, kreativity a originality,
nestrannosti, praktičnosti a rozsahu periodika. Výtky zazněly zejména v souvislosti s grafickým zpracováním,
které dle hodnocení vyžaduje kompletní modernizaci
včetně barevných fotografií či změny grafických prvků.
Celé hodnocení si můžete přečíst na www.musobeslav.cz
/urad/informace.

Nová parkoviště v Soběslavi
Redakce
Pro letošní rok je v Soběslavi plánována výstavba několika nových
parkovišť. S výstavbou nových parkovacích míst se počítá v ulici
Chvalovského nábřeží, v blízkosti křižovatky s ul. P. Bezruče.
Má zde být vybudováno sedm nových parkovacích míst, z toho
jedno místo pro držitele průkazu ZTP. Zároveň dojde k opravě
okraje obslužné komunikace a úpravě okolního terénu (umístění
je znázorněno na obr. 1).
Na Ohradě bude vybudováno 36 nových parkovacích míst
a přilehlých chodníků v okolí bytového domu čp. 435/19, 434/21
(umístění je znázorněno na obr. 2).
Úpravy se dočká také parkování u kina, kde budou současná podélná stání nahrazena kolmými, čímž vzniknou nová parkovací
místa.

sedm parkovacích
míst

Černovický
potok

Obr. 1: Parkoviště Chvalovského nábřeží
Grafické zpracování

Nestrannost

Texty

Praktičnost

Obálka/titulní str.

Edukativní obsah

Kvalita fotografií

Zábavní obsah

Kreativita, originalita

Rozsah

36 parkovacích
míst

Termíny čištění komunikací
5. 4.
ul. Žižkova, Nerudova, Husova
12. 4.
ul. 28. října, Kadlecova
19. 4. 	východní a severní strana
náměstí Republiky, ul. Jirsíkova
26. 4. 	jižní strana náměstí Republiky,
ul. Bezděkova
Upozorňujeme, že termíny čištění se mohou změnit.
Aktuální informace budou uveřejněny předem na
webových stránkách města.
www.musobeslav.cz

Obr. 2: Parkoviště Na Ohradě
Podrobné situační výkresy naleznete v připravovaných projektech
na www.musobeslav.cz.
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Zápisy dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Soběslav
pro školní rok 2022/2023, povinná školní docházka
Irena Klečatská,
FO MěÚ Soběslav
Vážení rodiče,
blíží se doba zápisů dětí do 1. tříd základních škol. Připravili jsme pro Vás přehled
důležitých informací.
Legislativa obecně
Základním právním předpisem upravujícím povinnou školní docházku je zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podle školského zákona je školní docházka
povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž
žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36
odst. 1 školského zákona).
Povinná školní docházka
- zápisy do 1. tříd základních škol
Povinná školní docházka se vztahuje na
státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než
90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského
zákona).
Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce
června příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od září do
konce prosince k plnění povinné školní
docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
přiloží zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského zákona).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit
dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (§ 36 odst.
4 školského zákona).
Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro
školní rok 2022/2023 dítě, které dosáhne
8

Termíny zápisů a kontakty na školy:
Základní škola Soběslav,
Komenského 20
sídlo: Komenského 20/22,
Soběslav I, 392 01 Soběslav
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Zápis: pondělí 4. dubna a úterý
5. dubna 2022 od 14.00 h do 17.00 h
Základní škola Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50
sídlo: tř. Dr. Edvarda Beneše
50/18, Soběslav II, 392 01 Soběslav
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel.: 381 524 015
Zápis: pondělí 4. dubna a úterý
5. dubna 2022 od 13.00 h do 16.30 h

k datu 31. 8. 2022 šestého roku věku. Výjimečně je možno přihlásit i mladší dítě za
podmínek uvedených výše. Zápis se týká
také dětí, kterým byl povolen odklad.
Pro zápis k povinné školní docházce je potřeba přinést rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud
ředitel školy rozhodne o odkladu povinné
školní docházky, informuje zákonného
zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte o možných způsobech jejího
plnění (§ 37 odst. 1 a odst. 4 školského
zákona).
Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná
tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy
se souhlasem zákonného zástupce žákovi
dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné
školní docházky na následující školní rok.

Předpoklady pro zahájení
základního vzdělávání
Rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání
svého dítěte a chtěli by se seznámit s přehledem základních předpokládaných dovedností dítěte před jeho vstupem do základní školy, je určen doporučující materiál
MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (www.msmt.cz).
Legislativa k přijímacímu řízení
Přijetí k základnímu vzdělávání se řídí
v obecné rovině zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád. V případě odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje
příslušný krajský úřad, tedy Krajský úřad
Jihočeského kraje.
Organizace zápisu
Pro případné dotazy k zápisům můžete
kontaktovat ředitele škol (viz tabulka vlevo). Bližší informace jsou též k dispozici
na webových stránkách základních škol.
Vymezení školských obvodů spádových
základních škol v Soběslavi
V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu
(dále jen „spádová škola“), pokud zákonný
zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem
trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu
ve školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou
péči, a to do výše povoleného počtu žáků
uvedené ve školském rejstříku.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu (např. jiná škola zřízená obcí,
škola soukromá, církevní), oznámí ředitel
této školy tuto skutečnost řediteli školy
spádové, a to nejpozději do konce května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Město Soběslav stanoví spádovost svých
zřizovaných základních škol Obecně
závaznou vyhláškou města Soběslavi
(OZV) č. 1/2022, takto:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
a Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50 jsou spádové školy pro celé
území města Soběslavi a obce Borkovice,
Dírná, Dráchov, Hlavatce, Klenovice, Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř
a Zvěrotice.
www.musobeslav.cz
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Registrace k zápisům na základních školách proběhne on-line
Obě základní školy zřizované městem nabízí možnost registrace k zápisům předem prostřednictvím webových stránek.
K zápisu se lze dostavit i bez předchozího přihlášení, je však potřeba počítat s možným delším čekáním.
Redakce
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50

Základní škola Soběslav, Komenského 20

Registrace pro školní rok 2022/2023 proběhne v období
14. března až 3. dubna pomocí aplikace On-line zápis
do školy na webových stránkách www.zs-ebeso.cz/zapis-do-1-rocniku.

Registrace k zápisu pro školní rok 2022/2023 proběhne
v období 3. března až 5. dubna pomocí rezervačního
formuláře na www.zssobeslav.cz/clanek-zapis-do-prvniho-rocniku-54-1015.

Zápisy do obou mateřských škol v našem městě
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750
- 2. května 2022 v době od 8.00 – 11.00 hod.,
v odpoledních hodinách 14.30 – 18.00 hod.
- 3. května 2022 v době od 8.00 – 11.00 hod.,
v odpoledních hodinách 14.30 – 18.00 hod.
- 4. května 2022 v době od 8.00 – 11.00 hod.

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711, Soběslav

Informace o celém průběhu zápisů získáte:
- www.msduhasobeslav.cz
- informační panel a schránka vedle vstupu do zahrady
mateřské školy
- Den otevřených dveří se bude konat 21. dubna 2022
od 15.00 – 18.00 hod.

Informace o celém průběhu zápisů získáte:
- www.mssobeslav.cz
- informace u vstupu do mateřské školy
- Den otevřených dveří se bude konat 20. dubna 2022
od 14.00 – 17.00 hod.

-

2. května 2022 v době od 8.00 – 12.00 hod.,
v odpoledních hodinách 14.00 – 16.00 hod.
3. května 2022 v době od 8.00 – 12.00 hod.,
v odpoledních hodinách 14.00 – 16.00 hod.
4. května 2022 v době od 8.00 – 12.00 hod.

Soběslavský den proti
melanomu
MUDr. Helena Grovová, dermatoložka
Maligní melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk
kůže a sliznic. Na jeho vzniku se podílí především ultrafialové záření
slunce, a to zejména jeho UVB složka. V současné době dochází ke zvyšování počtu nových případů tohoto nádoru. Jednou z příčin jeho nárůstu
je i zvýšená expozice UV záření obyvatel severní a střední Evropy v oblastech jižních moří.
Melanom může vzniknout na zdravé kůži, kde se vytvoří nová barevná skvrna nebo vzniká z původního klidného mateřského znaménka,
u kterého se začne měnit velikost, barva nebo tloušťka. Nemusí vždy jít
o maligní melanom, ale vždycky je třeba, aby projev vyšetřil kožní lékař
(dermatolog). Jedná-li se o maligní melanom nebo je na něj podezření,
je nezbytně nutné, aby se projev co nejdříve odstranil. Maligní melanom
totiž podobně jako jiné zhoubné nádory může pacienta ohrožovat
na životě vznikem vzdálených dceřiných ložisek.
Mezi preventivní opatření ke snížení rizika výskytu melanomu patří
především omezení expozice pokožky slunečnímu záření. Protože zhruba 30-50 % melanomů vznikne na podkladě pigmentového znaménka,
je dalším preventivním opatřením jejich vyšetření kožním lékařem speciální lupou, tzv. dermatoskopem.
www.musobeslav.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
•
•

Ondřej Kančo
Vojtěch Vokůrka

Nově narozeným občánkům
přejeme, aby žili šťastně
a svým rodičům dělali jen
samou radost!
Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

František Říha
Květoslava Pešková
Marie Vejvarová
Josef Fišer
Jiřina Mrázková
Josef Kluzák
Ludmila Straková
Marie Šilhová
Marie Kolaříková

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Čas prý rány hojí,
je to ale zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 7. 4. 2022
to bude již
21 smutných let,
co nás opustil
pan Jaroslav Švepeš
ze Soběslavi.

Dne 21. 4. uplyne 25 let od
doby, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, paní
Helena Moravcová.
S láskou a úctou
syn Ladislav s rodinou
a dcera Helena s rodinou

Poslední rozloučení
František Zajíc, pacovský dudák
Dne 10. února 2022 zemřel v nemocnici v Českých Budějovicích ing. Vojtěch Trubač, dudák z Klenovic u Soběslavi,
ve věku nedožitých 79 let.
Zemřel náhle, což byla velice těžká a smutná událost nejenom
pro rodinu, ale také pro nás, muzikanty a dudáky, kteří jsme
s ním po dlouhá léta spolupracovali a společně prožili mnoho
krásných chvil, především při dudácké muzice.
Vzpomínám na krásné chvíle, které jsem prožil s jejich souborem Jitra Soběslav při různých vystoupeních, kde jsem hostoval ještě s dalšími dudáky, Karlem Kaštánkem z Tábora, nebo
Josefem Vaníčkem z Dolního Bukovska. Vzpomínám na řadu
krásných zájezdů s tímto souborem po republice, na společné
dlouhodobé účinkování na velkolepém Mezinárodním dudáckém festivalu ve Strakonicích a také na vystoupení v samotných Klenovicích.
Velmi také vzpomínám na vystoupení a slavnosti, ve kterých
vystupoval on sám, nebo se svými přáteli v programech Stražišťanu v Pacově.
Také na letošní jaro a léto jsme plánovali program, ke kterému
je připraven repertoár, ale již se nebude moci uskutečnit.
Vojta byl člověk, který s velkou láskou a obětavostí zasvětil
svůj život folkloru, zvláště svých oblíbených jihočeských Blat.
Ve středu 16. února jsme se sešli muzikanti, dudáci a zpěváci,
abychom společně zahráli a zazpívali svému kamarádovi na
tomto posledním rozloučení. Zúčastnila se delegace souboru
Stražišťan z Pacova, souboru Dubínek ze Sezimova Ústí, Budějovického dudáckého sdružení a členka bývalého souboru
Jitra ze Soběslavi.
Žijeme nyní ve velmi složité době, kdy zejména my starší lidé
nevíme, co nás může každý den potkat. Mohu tedy už jenom
slíbit, že snad všichni, kdo jsme Tě poznali, budeme na Tebe,
milý Vojto, ještě dlouho a s láskou vzpomínat.
Čest Tvojí památce a stálou vzpomínku.

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají …
Dne 12. 4. 2022
uplyne 30 let, co nás
navždy opustil pan
Josef Podráský,
a dne 4. 5. 2022
uplyne 15 let, co nás
navždy opustila paní
Marie Podráská
ze Dvorců.
S láskou v srdci stále
vzpomínají dcera Marie
s manželem a vnoučata
Petra, Monika a Roman
s rodinami.
Utichlo Tvé srdce a milý
hlas. V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy
nesmíří.
Dne 1. 4. 2022 uplyne
pátý smutný rok, kdy nás
navždy opustila milovaná
manželka, maminka,
babička a prababička
paní Věra Kučerová.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, děti,
vnoučata a pravnouček.

Unikátní obrazy,
které ZATÍM v žádné
světové galerii nevisí…
TOMÁŠE RYBIČKY,
malíře, který maluje hlavou.
Vernisáž:
čtvrtek 7. 4. 2022
od 17 hodin

Vy, kteří jste
ho znali, věnujte
mu tichou
vzpomínku.

Místo konání: stará radnice
čp. 1, náměstí Republiky
Výstavu pořádá
Dobrovolnické centrum
Rolničky. Potrvá do pátku
29. 4. 2022.

Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Zleva: František Zajíc, Ing. Vojtěch Trubač, Foto: Ing. F. Zajíc
10
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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

Pravidelné akce:
Pondělí		
		
Úterý 		
Středa 		
Pátek . 		
Neděle 		

17.00
18.00
16.00
15.30
19.00
15.00

Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
Rybáři (lichý týden)
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Soběslavská chasa mladá
DS Chvalovský

Program:
Sobota 2. 4.
18.00
Taneční kurzy – VĚNEČEK
skupina B, hraje RM Band, velký sál
Neděle 3. 4.
19.00
Perfect days
Pantheon production, s.r.o., divadelní
představení, velký sál, vstupné mimo
předplatné 350 Kč
Úterý 5. 4.
9.00 - 12.00
Univerzita třetího věku, malý sál
Sobota 9. 4.
19.00
Maturitní ples
Gymnázium Soběslav, velký sál
Úterý 19. 4.
9.00 - 12.00
Univerzita třetího věku, malý sál

Sobota 23. 4.
19.00
Folklorní večer s cimbálovou
muzikou, Cimbálová muzika Růža,
degustace vín, velký sál,
vstupné 350 Kč
Neděle 24. 4.
10.30
O Palečkovi
Divadýlko Mrak, pohádka, velký sál,
vstupné dospělí 70 Kč, děti 50 Kč,
rodinná 2… dítě zdarma!
Úterý 26. 4.
19.00
Veselá trojka – koncert
velký sál, vstupné 220 Kč
Středa 27. 4.
18.00
Výroční schůze MOČRS, velký sál

Pátek 22. 4.
19.00
Maturitní ples
Gymnázium Soběslav, velký sál

Připravujeme na květen:
Středa 4. 5.
19.00
Zdeněk Izer
- „Na plný coole“
zábavný pořad, velký sál,
vstupné 350 Kč

Kč

Neděle 8. 5.
17.00
Koncert - Swing Band Tábor
na náměstí (v případě nepříznivého
počasí v KD)
Sobota 21. 5.
9.00 – 9.30
Pochod za strašidýlkem Doudlem
start u Hlásky
Informace o pořadech a aktuálním
dění v KD Soběslav: www.kdms.cz

www.musobeslav.cz
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Neděle 3. dubna v 19.00 hod.
Perfect days
Pantheon
production,
s.r.o.
Romantická
komedie nejen
o ženách a nejen pro ženy.
Na co máte spoustu peněz, když
je nemáte s kým utrácet? Hra
Perfect days je vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy
chystá něco úplně jiného, než si
plánujeme.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan
Dolanský, Jan Hofman, Dana
Syslová/Eva Lecchiová, Petra Jungmanová, Vilém Udatný. Vstupné mimo předplatné
350 Kč.
Neděle 24. dubna v 10.30 hod.
O Palečkovi
Divadýlko Mrak
V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky,
12

a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak
jen mohl. Jednoho dne dokonce tatínkovi „dostrkal“ oběd
v košíku přímo na pole… a tam
začíná naše pohádka.
Vstupné dospělí 70 Kč, děti 50
Kč, rodinná 2., 3.,.. dítě zdarma!
Středa 4. května v 19.00 hod.
Zdeněk Izer - „NA PLNÝ
COOLE“
Nový celovečerní zábavný program Zdeňka Izera „Na plný
coole“. Pořad, ve kterém se
diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným
humorem Z. Izera. Jako vždy
přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho
skvělých vtipů a imitování celé
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení je opět obohacené
videoprojekcemi, nejrůznějšími
zábavnými kostýmy a převleky
a světelnými efekty. Vstupné
350 Kč.

www.musobeslav.cz

Kultura a volný čas
Daniel Abazid,
vedoucí Blatského
muzea

UKRAJINSKÉ VLAJKY
NA BUDOVÁCH MUZEA
Husitské muzeum v Táboře,
jehož je Blatské muzeum pobočkou, vyjádřilo společně
s
ministerstvem
kultury,
vedením Asociace
muzeí
a galerií ČR a řadou muzeí
v ČR podporu napadané Ukrajině a zásadní nesouhlas s nepřijatelným aktem agrese ze strany
vedení Ruské federace vůči
suverénnímu státu za asistence
Běloruské republiky. Muzeum
se přihlásilo k usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR z 24. 2. 2022 a na objektech
muzea v Táboře, Soběslavi
i Veselí nad Lužnicí byly vyvěšeny ukrajinské vlajky.

KERAMIKA
NA TÉMA PÍSNĚ
UŽ KONÍČEK PÁDÍ…
VE SMRČKOVĚ DOMĚ
Po dvouleté pauze způsobené
koronavirovou epidemií se do
programu muzea vrací tradiční
výstava keramiky, kterou vytváří děti i dospělí v soběslavské pobočce DDM Tábor pod
vedením Jany Povondrové. Inspirovat se při tom tentokrát nechali písní „Už koníček pádí“,
která v 60. letech patřila k největším hitům Waldemara Matušky. Jedná se o již 16. prezentaci místních keramiků, teprve
podruhé se však bude konat ve
Smrčkově domě. Výstavu tam
otevřeme vernisáží v pátek 29.
4. v 18 hodin, v úvodu samozřejmě zazní zmíněná píseň, na
závěr pak zahraje skupina Kocour & friends. Výstava bude
následně otevřena (i se stálými
expozicemi Smrčkova domu)

od soboty 30. 4. do soboty
28. 5. denně kromě pondělí
(9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00).
SAVCI TÁBORSKA
A MÝVAL JAKO
EXPONÁT ROKU
V ROŽMBERSKÉM DOMĚ
V sobotu 30. 4. otevíráme také
Rožmberský dům, v němž bude
kromě stálých expozic ještě po
celou letošní návštěvnickou
sezónu k vidění atraktivní přírodovědná výstava Savci Táborska, připravená v loňském
roce. Prostřednictvím textů,
fotografií a exponátů představuje všechny druhy savců
žijící na území okresu Tábor.
Pro bližší zájemce o faunu
regionu je k dispozici stejnojmenná kniha z pera Miloše Anděry a Petra Zbytovského, kterou jsme přihlásili
i do soutěže Gloria musaealis
v kategorii nejlepších muzejních publikací roku 2021.

Výstavu tentokrát tematicky
doplní také prezentace našeho
letošního exponátu roku, jímž
bude mýval severní. Ten je nejen
oblíbeným zvířetem chovaným
v zoologických zahradách, ale
také nově doloženým druhem
savčí fauny Táborska. V přírodě jde ale o nepůvodní a invazně se šířící druh a jako takový
je eliminován myslivci. Právě
od nich jsme získali preparáty,
které budou v muzeu k vidění
během celé návštěvnické sezóny.
Srdečně Vás zvu k návštěvě!

Foto: archiv

Vzpomínka na pana Vojtěcha Trubače, dudáka z Klenovic
Smrčkův dům byl mnohokrát svědkem
zkoušek bezklapkového klarinetu (chalumeau) a soběslavských mollových dud
(moldánek) z dílny rodiny Čípů ze Zubří, ale také českých dud či harmoniky.
Už chyběl jen trumšajt (strunný nástroj
podobný drobnému kontrabasu) a malá
selská blatská muzika by byla kompletní.
I ten měl v plánu pan Vojtěch Trubač,
dudák z Klenovic, nechat u rodiny Čípů
vyrobit dle originálu ze sbírek Blatského
muzea. Dovolte mi zavzpomínat na pana

Vojtěch Trubač při slavnostním otevření
nových expozic Smrčkova domu 23. 6.
2017 (Foto: Zdeněk Prchlík)
www.musobeslav.cz

Trubače, který nejen folklórní a muzikantský svět opustil 10. 2. 2022 tak nečekaně ve věku nedožitých 79 let.
Blatské muzeum spojilo s osobností Vojtěcha Trubače nejedno zahájení
výstav, buď v součinnosti s Dětským
folklórním souborem Dubínek ze Sezimova Ústí II. či Dudáckým tanečním
souborem Jitra Soběslav, který Vojtěch
Trubač založil, nebo jako s dudákem
samotným či v souhře se mnou a bezklapkovým klarinetem. Spontánní organizace samotných vystoupení v duchu lidovém byla panu Trubačovi blízká, vždy
se ale jednalo o akce velice povedené,
se zpívajícími návštěvníky a spokojenými hudebníky a tanečníky. Zmiňme
například pořad Soběslavské dudy sou
slyšet všudy, který se konal v květnu
roku 2019 v prostorách Rožmberského domu Blatského muzea v Soběslavi,
a to k 35. výročí založení právě souboru
Jitra. Vojtěch Trubač byl srdcem nejen
dudák, pokračovatel ve šlépějích blatského dudáka Františka Kopšíka, ale také
v neposlední řadě Blaťák, Klenovičák.
Jeho oddanost mimo jiné právě hudbě,
lidové písničce a dudáctví doprovázel talent vypravěčský, literární i výtvarný, jak
jsme v muzeu mohli zjistit v době nedávné. Nezapomeňme připomenout i smysl
pro souborovou činnost, předávání svých
zkušeností mladším.
Přede mnou leží nedokončené vzpomínky pana Vojtěcha Trubače na vznik jeho

vztahu k lidové písničce. Byl otevřený
jakékoli, z různých koutů regionů. Vzpomíná na slovácké, valašské, slezské, ale
i cikánské a slovenské lidové písničky,
na návštěvy tamějších krajů a poznávání
jejich rodáků. Vše ale začalo již v časném mládí, kdy pozoroval sedláky, kteří vyjížděli s koňskými spřeženími ráno
na pole a notovali si se sousedy, ale také
zpívající klenovické kluky či kočí, jak
plavili své koně „Na prádlech“ západně od Klenovic. Koně a lidové písničky
byly spojené i se senosečemi a sušením
sena nebo se svážením sena žebřiňáky.
Srdnatý vztah ke zpěvu i muzice prohluboval a svým lidským přístupem i zapálením pro věc dokázal stejným směrem
vtáhnout i mnoho dalších. Dudák Kopšík, dudák Trubač, bude i dudák nastupující generace?
Právě hra na moldánky, snaha obnovit
malou selskou muziku zdejšího regionu,
hrát a zpívat zapomenuté mollové blatské písničky, výborný vypravěč a zpěvák, vše dělající naplno, to a mnohem,
mnohem víc byl Vojtěch Trubač!
Až já pojedu přes ten les,
jen ty mě koníčku pěkně nes.
Stupej a stupej, jenom nedupej,
nes mě koníčku, kam ty chceš.
S písní v srdci Zuzana Čermáková,
etnoložka Blatského muzea v Soběslavi
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Soběslavské školy informují
MŠ DUHA
Kolektiv
školy

Den otevřených dveří
Jsme rádi, že po dvou letech
online zápisů a dnů otevřených
dveří „na plotě“ můžeme konečně opravdu otevřít své dveře
pro veřejnost. Ve čtvrtek 21. 4.
v době od 15 do 18 hodin bude
možné nahlédnout do života
naší duhové školky v rámci
Dne otevřených dveří. Děti si
budou moci ve třídách pohrát,
vyzkoušet si činnosti, které
jsou součástí třídního vzdělávacího programu. Rodiče se
budou moci zeptat na cokoliv,
co by je zajímalo ohledně zápisu, adaptace, dvoutřídního
systému, režimu dne nebo třeba projektů školy. Rádi zodpovíme všechny otázky a těšíme
se na setkání.

Poznáváme svět
V dnešním neklidném světě,
kdy nás všechny zasahují mezistátní problémy, jsme se
i my v mateřské škole zamysleli nad tím, jak dětem přiblížit
interkulturní vzdělávání. Předškolní děti jsou sice pro nás
dospěláky malé, ale jsou často překvapivě chytré a velice
vnímavé. My dospělí na ně
přenášíme naše obavy, rozčarování, smutek a děti naše
chování dost často kopírují.
Podrobně se na poznávání
planety Země, na kontinenty
a jejich obyvatele zaměřily
děti ze žluté třídy. Pracovaly s globusem a mapou světa,
ve hře cestovaly z kontinentu
na kontinent, prohlédly si vlajky různých států a také malovaly naši i ukrajinskou vlajku
– to proto, že jedno z dětí pochází z Ukrajiny. Hovořily také
o tom, co je válka, učily se vážit

MŠ NERUDOVA
Kolektiv
školy

Karneval
Společným znakem masopustu a karnevalu
je nevázané veselí, tanec, zpěv a hudba.
V dnešní době se však více organizují karnevaly dětské. U nás v mateřské škole se
děti těšily na úterý 1. března 2022. Velkým
přípravám na karnevalové veselí předcházela výzdoba šaten jednotlivých tříd. Děti
malovaly klauny, vyráběly papírové masky
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si jeden druhého, respektovat
se, slušně požádat, poprosit,
obdarovat a také poděkovat.
Naučily se zpívat píseň „Kamarádská“ (o kamarádství dětí
různých národností), hrály slovenskou hru „Kamaráta mám“.
Velké potěšení dětem přinesla
hra „Země přátelství“, ve které
nikdo nevyhrává a každý může

a zpívaly veselé písničky. Jako mávnutím
kouzelného proutku se všichni proměnili
v pohádkové bytosti, postavičky z večerníčků nebo kreslených seriálů. Mohli jsme
vidět rytíře, piráty, kovboje, mušketýry, hasiče, kuchaře a nesměly chybět tanečnice,
princezny, víly a čarodějnice. Není možné
vyjmenovat všechny nádherné převleky.
Slušelo to určitě každému. Velký dík patří
všem maminkám, které pro své nejmenší
masky připravily. Děkujeme!

Morana

Děti se nejdříve seznámily s tradicí symbolického ukončení zimy – vynášení Morany. Za pomoci paní učitelek děti ze tří-

druhého potěšit úsměvem nebo
srdíčkem. V této nejednoduché
době je důležité s dětmi hovořit o všem, co je zajímá, odpovídat na jejich otázky a nebát
se dát najevo, že i my dospělí
cítíme obavy. Zároveň ale musíme děti ujistit, že jsme jejich
oporou a mohou se na nás
spolehnout.

dy Kytičkové vyrobily Moranu. Figurína
vytvořená ze slámy připomínala velkou
loutku, kterou jsme oblekli do ženských
šatů, ozdobili jsme ji stužkami a náhrdelníkem z vyfouklých vajec. Průvod dětí z celé
školky odnesl Moranu k řece Lužnici a poslal ji po vodě pryč.
„Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek“.
Děti poslaly zimu pryč
a těší se na krásné jaro!

www.musobeslav.cz

Soběslavské školy informují
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
E. BENEŠE

Školní kolo recitační soutěže
Mgr. Renata Šrubařová

Ve středu 16. 2. 2022 se žáci prvních
až pátých tříd ZŠ, tř. Dr. E. Beneše zúčastnili školního kola recitační soutěže. Svým
přednesem zaujaly především žákyně čtvrtých tříd. Za snahu a účast děkujeme všem
přednášejícím.
V okresním kole nás bude reprezentovat
Nina Bušilová ze třídy 4. B. Přejeme
jí mnoho úspěchů.

Nejúspěšnější v kategorii D (mladších žáků)
byl Samuel Škvára ze 7. C, který získal 46,5
bodů, jako druhá se umístila Adéla Buřičová
ze 7. B se 44,5 body a třetí byla Vendula
Mojžíšová ze 7. A se 40 body.
Nejúspěšnější v kategorii C (starších žáků)
byl Michal Bursík z 8. C, který získal
43 bodů, druhé místo obsadila Pavlína
Kalabová z 9. B s 39 body a třetí byl David Kučera z 8. B s 34,5 body. Gratulujeme
a všem žákům děkujeme za účast.

Sbírka na Ukrajinu byla
úspěšná
Mgr. Vlastimil Říha

Na pomoc válkou postiženým obyvatelům Ukrajiny jsme ve „Sbírce na pomoc Ukrajině“ od 1. 3. do 11. 3. vybrali
36.752 Kč. Peníze jsme odeslali na účet
ČČK. Děkujeme všem dětem, rodičům
i zaměstnancům školy za projev solidarity s Ukrajinou.

Biologická olympiáda
Mgr. Eva Radostová

Ve čtvrtek 17. 2. soutěžilo 13 žáků
6. a 7. tříd a 19 žáků 8. a 9. tříd v Biologické
olympiádě. Poznávali rostliny a živočichy
a odpovídali na otázky v testu tematicky
zaměřeném „Jak přežít zimu“.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KOMENSKÉHO

Projektový den na 1. stupni
Markéta Procházková

Dne 18. 2. 2022 proběhl, ku příležitosti
výročí 150 let položení základního kamene
školy Komenského, projektový den.
Žáci prvního stupně se přenesli v čase
a seznámili se s historií naší školy. Zjistili,
jak budova měnila svůj vzhled, funkci, kolik institucí zde během 150 let bylo a kolik
ředitelů se v jejím čele vystřídalo.
Kromě dějin měli možnost poznat a vyzkoušet si, jaké předměty museli absolvovat jejich praprarodiče, jak přísná byla
výchova a tresty před 150 lety, kdy nebylo
možné nosit libovolné oblečení a za malý
přestupek následovalo klečení v koutě
nebo výprask rákoskou.
O kolik jednodušší mají některé předměty,
zjistili během zkoušky krasopisu. Při psaní
okrasných písmen inkoustem pomocí násadky nebo dřívka si většina uvědomila,
jak důmyslným vynálezem jsou dnešní
plnicí pera a propisky. Také kaňky pro ně
byly poměrně velkým překvapením.
Součástí projektového dne byla i cesta školou, kdy žáci kromě odborných učeben navštívili i místa, kam jinak nemají přístup,
např. velká sborovna, dvůr, půda,…
Žáci 2. tříd absolvovali závěrem malý kvíz
s tajenkou, který prověřil jejich právě nabyté znalosti. Úspěšní luštitelé získali sladkou odměnu. Největší úspěch mělo pravděpodobně putování školou.
www.musobeslav.cz

Recitační soutěž
Všem dětem se den velmi líbil a na prázdniny odcházely, jak jinak, než s dobrou náladou.

Projektový den na 2. stupni

Kateřina Hrušková
V pátek 18. 2. 2022, těsně před tím, než
jsme „vypustili“ děti na prázdniny, jsme
pro ně uspořádali tak trochu jiný vyučující den. Při příležitosti 150. výročí položení základního kamene budovy, ve které
všichni trávíme hodně času, jsme se rozhodli tuto velkou událost přiblížit i našim
žákům. Cílem bylo seznámit je jednak
s tím, jak se školství a škola za uplynulých 150 let (ne)proměnila, ale i zapojit
je do přípravy dne otevřených dveří, který se k této události bude konat 8. 3. 2022.
Žáci druhého stupně si tak během dne

Biologická olympiáda
vyzkoušeli práci na různých stanovištích.
Ti mladší (ze 6. a 7. ročníků) se seznámili s různými osobnostmi, které byly přímo
spojeny s naší školou. Zjistili, jak to bylo
dříve s výukou cizích jazyků, vyrobili perníčky s logem školy (které bylo vytvořeno
přímo pro tuto událost) a také vytvořili
vzkaz – přání škole do dalších sto padesáti
let. Starší žáci (z 8. a 9. ročníků) si „zahráli“ na badatele a zkoumali, v čem byla dříve
škola jiná (nebo naopak stále stejná), vytvořili odznaky s logem školy, modelovali
v 3D programu puzzlíkové kostičky, které byly následně vytištěny na 3D tiskárně
a děti z nich sestavily pamětní ceduli ke
150. výročí budovy. Žáci také zpracovali
svoji třídní kroniku, aby i oni měli jednou
na co vzpomínat.
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ZŠ Komenského si připomněla výročí
Michaela Pimperová

Budova základní školy Komenského ulice
slaví letos 150 let od položení základního
kamene. Svou historii připomněla škola
veřejnosti na Dni otevřených dveří, který
se konal 8. března.
Ve vestibulu budovy byly instalovány panely, které návštěvníky provedly historií
budovy, ukázaly její proměny v čase a představily ředitele školy. Návštěvníky zaujaly
především fotografie tříd a učitelského
sboru v běhu času. Mnozí z nás se na starých fotografiích poznali. Návrat do školy,
kde někteří z nás prožili různá dobrodružství, byl zajímavý i vzhledem k výraznému rozšíření budovy o prostory bývalého
odborného učiliště, kde jsou nyní učebny,
kabinety, sborovna a prostorná školní družina. Prezentace školy představila i různé
akce, kterým se škola a její žáci věnují,
dále pak připomněla i bývalé žáky, kteří se
později proslavili například ve sportu. Ti,

kteří den otevřených dveří nestihli a chtějí si historii školy připomenout, mohou od
května zhlédnout prezentaci školy ve foyer
staré radnice čp. 1 na náměstí Republiky.
Den otevřených dveří se věnoval především budoucím školákům a jejich rodičům, kterým škola otevřela dveře řady
tříd i odborných učeben. Děti se mohly
seznámit s výukou v první a druhé třídě,
seznámit se s anglickým jazykem, vyzkoušet si své sportovní nadání. Starší děti se
zajímaly především o odborné učebny
informatiky, kde viděly 3D tiskárnu
v akci, nebo učebnu fyziky, kde je zaujaly
různé fyzikální pokusy a mikroskopy.
Nejen během tohoto dne bylo vidět, že škola
se neustále rozvíjí a rozhodně nezaspala.
Nadšení žáků i učitelů do inovativních přístupů k výuce je vidět na každém kroku.
Vpravo: rozhovor žáka druhé třídy
pro TV Klubko, foto: archiv

ZŠ E. BENEŠE
Vedení školy
Ve čtvrtek 17. března se v naší
škole uskutečnil Den otevřených dveří. Děti si v doprovodu rodičů a svých blízkých
mohly prohlédnout celou školu a na trase po škole a zahradě nazvané Zlatá cesta pohádkami si vyzkoušet čtenářské,
výtvarné, hudební, sportovní
i jiné aktivity. Během plnění
snadných úkolů dětmi měli
tatínkové a maminky čas si

školu pozorně prohlédnout
a promluvit si s vedením školy,
s učitelkami a vychovatelkami o všem, co je zajímalo.
Budoucí prvňáčci ovládali
i interaktivní tabuli a projevili
zručnost při zhotovení jednoduchého výrobku s vychovatelkami ze školní družiny.
Cesta je nakonec zavedla zpět
na start, kde všechny děti za
výborně splněné úkoly dostaly
od pana ředitele svoji první
jedničku a drobné dárky.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Jaroslava Kohoutová

Žáci a učitelé SŠŘ a ZŠ Soběslav se zapojili
do sbírky na pomoc Ukrajině.
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V sobotu 9. 4. zveme příznivce „malých aut“ na
závody automodelářů Šumava Cup, které začínají v 9.00 hodin na autodráze DDM. V neděli 10. 4. od 10.30 zveme děti na
rukodělné tvoření v rámci jarního trhu na náměstí Republiky.
V pátek 29. 4. od 18.00 zveme děti i veřejnost na vernisáž ke
keramické výstavě „Už koníček pádí“ do muzea Rožmberský
dům. Na výstavě můžete zhlédnout práce dětí i dospělých ze
zájmových kroužků keramiky DDM Soběslav. Výstava potrvá
od 29. 4. do 28. 5. 2022.
www.musobeslav.cz
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I MY
Pavel Fukar

Velikonoční hra I MY:
Pátrejte po úkolech v Soběslavi.

Rok se s rokem sešel, jsou tu opět Velikonoce
a s nimi i Velikonoční hra I MY. Zapátrejte znovu
v ulicích Soběslavi a jejím blízkém okolí, zabavte děti i sami sebe sérií zábavných úkolů,
zkrátka si užijte trošku legrace a potrapte
mozkové buňky.
Na devíti stanovištích bude umístěn stejný
počet úkolů, to poslední navíc ukrývá i malé
překvapení pro úspěšné hledače. Hrát se bude
od 14. do 18. dubna, času na poctivou detektivní
práci máte tedy habaděj. Mapku s rozmístěním úkolů a další informace najdete na adrese
www.imypomahame.cz/hra2022 – nic dalšího
už potřeba nebude. Tedy kromě dobré nálady
a ochoty pustit se do řešení velké záhady. Tak
směle do toho!

VZS ČČK Soběslav
Předsednictvo spolku
Poděkování
Ve dnech 4. a 5. března a následně
18. března proběhla humanitární
sbírka pro postižené válečným konfliktem na Ukrajině.
Sbírka proběhla pod záštitou města
Soběslav a Českého červeného kříže. Na realizaci se podíleli pracovníci Městského úřadu Soběslav, Vodní

záchranné služby Českého červeného kříže Soběslav a Kulturního
domu Soběslav.
Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům a také všem, kteří se
svým darem podíleli na celé sbírce,
která byla následně expedována
na Krajský úřad Jihočeského kraje
k distribuci Krajskému asistenčnímu
centru pomoci Ukrajině (KACPU),
které je zřízené na českobudějovickém letišti v Plané u ČB.

Foto: Andrea Píchová

VYNÁŠENÍ MORANY
se Soběslavským Ráčkem
v neděli 3. 4. od 10 h
Program:
Vystoupení Soběslavského Ráčku na nám. Republiky
Průvod - vynesení Morany k jezu u Hvížďalky
komorní pěvecký sbor

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA
BURZU A TRHY

zve na
literárně-hudební pásmo

3. 4. 2022

POPELKA
NAZARETSKÁ
z dílny Václava Renče
18. 4. od 16 h
v kostele sv. Víta
www.musobeslav.cz

od 7 do 9:30 hod.
v areálu chovatelů
k nákupu drobného
zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských
potřeb.
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Různé / Sport

Policejní zápisník
Za OO PČR Soběslav pprap. Jana Štecová.
za využití zpravodajství por. Bc. Lenky Pokorné
-

Policistům soběslavského oddělení se dne 2. února
v rámci silniční kontroly podařilo zadržet řidiče
osobního motorového vozidla, který, ačkoli u něj
dechová zkouška proběhla s negativním výsledkem,
jevil známky požití či užití návykové látky. To se
také následně potvrdilo. Test na detekci návykových
látek vyšel u řidiče pozitivní. Za toto jednání, kdy
vykonával činnost, při které mohl ohrozit život nebo
zdraví lidí či způsobit značnou škodu na majetku, se
bude zodpovídat u soudu.
Dne 3. února byl hlídkou Policie ČR kontrolován řidič motorového vozidla, u kterého byla následnou
dechovou zkouškou naměřena hodnota alkoholu
v dechu přes jedno promile. S řidičem již byly zahájeny úkony v trestním řízení, kdy věc bude dále
projednávána cestou okresního soudu.
Od 8. února je policisty Obvodního oddělení Policie
ČR v Soběslavi projednáván dokonaný čin – Zanedbání povinné výživy. Ačkoli má prověřovaná osoba
soudem danou zákonnou povinnost vyživovat nebo
zaopatřovat jiného, toto nečiní a na řádném výživném dluží částku ve výši nejméně 20 000 korun.
Policisté soběslavského obvodního oddělení šetří
případ krádeže výkopového pažení o rozměrech
200x300 cm a celkové šířce 80 cm, které v přesně
nezjištěné době od 4. do 9. února letošního roku odcizil neznámý pachatel či pachatelé ze stavby čističky odpadních vod na louce v katastru obce Vlastiboř. Poškozená firma vyčíslila škodu na nejméně
40 000 korun.
Z 12. na 13. února řešili jihočeští policisté během
víkendových nocí divoké hosty barů, diskoték
a restaurací. První víkend bez epidemiologických
restrikcí zaměstnal policisty v celém kraji, kdy noci
byly skutečně divoké. V sobotu nad ránem řešili policisté v Soběslavi banální oznámení před jedním barem. Na oznamovatele se však bez zjevného důvodu
chtěli sesypat procházející cizinci. Policisté museli
použít donucovací prostředky. Jeden z útočníků zranil i policisty, a tak skončil v policejní cele. Podezřelý
je z útoku na úřední osobu.

-

-

-

-

Aikido pomáhá Ukrajině
M. V.
Aikido klub Soběslav zorganizoval
již 18. ročník speciálního semináře
- Sebeobrana pro veřejnost. Každý
rok se ho účastní lidé různých věkových kategorií od malých dětí
po věkem pokročilé, od naprostých
amatérů bez zkušeností (záchranářů, úředníků, zdravotníků), až po
profesionální sportovce či instruktory bojových umění.
Sebeobranou chápeme využití různých prostředků nebo činností osobou, jež je útočníkem napadena.
Umožní člověku ochránit svou sebeúctu, práva i zdraví. I sebeobranu
je však třeba se naučit, seznámit se
s možnými útoky a reakcemi na ně.
Desítky účastníků této stáže trénovaly jak zareagovat, když vás útočník chytne za jednu ruku, obě ruce,
nebo vás chytne zezadu za rameno,
či vlasy. Dále si účastníci mohli vyzkoušet, jak se člověk může efektivně bránit různými technikami, jestliže se útočník a napadený ocitnou

na zemi. V neposlední řadě se učili,
jak se zachovat a jak reagovat při
útoku nožem.
Letošní stáž byla výjimečná tím,
že během celého víkendu probíhala SBÍRKA NA POMOC DĚTEM
Z UKRAJINY, která je zasažena
válkou. K této složité situaci nemůže
být nikdo lhostejný. To potvrdila
i konečná částka vybraná od účastníků stáže. Celkový výtěžek sbírky
činí 13 tisíc korun. Tento finanční
obnos bude rozdělen na dvě části.
První bude zaslán na vybraný
charitativní účet pro pomoc dětem Ukrajiny, druhý bude využit
na nákup potravin a nezbytných
hygienických potřeb pro děti. Vše
bude přímo zavezeno na slovensko-ukrajinské hranice.
Sebeobrana, kterou předáváme
druhým, nás neučí pouze chránit
sám sebe, ale i své blízké. A těmi
jsou HLAVNĚ DĚTI, které jsou
bezbranné.
Foto: L. Kulhavý

inzerce

VELIKONOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH

VE VESELÍ NOVĚ OTEVŘENO
IVETA DOBIÁŠOVÁ

KUŽELNA TJ SPARTAKU SOBĚSLAV
Dne 9. 4. 2022 se uskuteční turnaj v kuželkách. Dospělí
na 40 hodů, děti na 20 hodů. Začátek v 10 hodin, konec
v 18 hodin. Ceny pro první tři v každé kategorii. Čistou
sálovou obuv s sebou.
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KOSMETICKÝ SALON
Podhájek 632,
Veselí n. L. 391 81
+420 777 190 078
WWW.KOSMETIKASEN.CZ

www.musobeslav.cz

Sport / Inzerce

V únoru se uskutečnil 21. ročník off-road fichtel day

redakce

Akce se letos zúčastnilo 105
závodníků na motocyklech,
kteří 19. února v areálu AMK
poměřili své síly v kategoriích
Klasik a Sport.
Do kategorie Klasik byly zařazeny stroje v původním stavu z výroby a tolerovaly se jen mírné
úpravy vzhledu. Do kategorie
Sport spadaly stroje se zásadními
úpravami – např. pohonné a převodové jednotky nebo viditelnou
úpravou rámu, případně i rámem
jiné konstrukce. Závodníci mohli
použít i speciální tlumicí a pérovací jednotky.
Závod sportovní kategorie Klasik odstartoval ve 12,30 h a první

příčku obsadil Tomáš Novotný
za Motosport Chýnov. Za ním
se umístili Ondřej Sekáč (Dukla
Zadní Zborovice) a Jiří Stojanovič (Roupov).
Do závodu kategorie Sport
závodníci vyjeli ve 13,45 h.
Na prvním místě se umístil
Ondřej Sekáč (Dukla Zadní Zborovice), další příčky na stupních
vítězů obsadili Jan Kopecký (Hradec Králové) a David Kubíska
(Gabrielka). Vyhlášení výsledků
proběhlo po 15. hodině.
Závodníky ani návštěvníky neodradil silný vítr, který v té době
trápil Českou republiku.
Afterparty v Klenovicích se letos
neuskutečnila.

Foto: Petr Čáp

inzerce

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z MĚSTA

www.musobeslav.cz
Rehabilitace Soběslav
přijme od 1. 5. 2022
fyzioterapeuta/fyzioterapeutku
na plný nebo částečný úvazek.
Více info na tel: 606 192 919
nebo e-mail: treslova.hana@email.cz.

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NUTRIČNÍ SPECIALISTKA
Poliklinika Soběslav – přízemí, dveře č. 2
Petra Voka 159, Soběslav, 392 01
Kontakt - 604 880 033, 730 899 462
NABÍZÍME:
- individuální nutriční edukaci a poradenství v oblasti výživy a specifických
požadavků, např. diabetická či jiná dieta, orientace v základech správné výživy,
potravinové alergie a intolerance, chronická onemocnění s potřebou specificky
upravené diety, poruchy příjmu potravy,
- zhodnocení dosavadního jídelníčku a návrh změn. Řešení nutričního
problému,
- individuální sestavení jídelníčku nejen pro redukční dietu,
- analýza tělesného složení na přístroji InBody 270 včetně vysvětlení výsledků,
-

redukční program – krátkodobý (3 návštěvy), dlouhodobý (12 měsíců).

www.musobeslav.cz

NABÍZÍ

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

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz
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Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

Čištění studní
Čistá studna = čistá voda. Nezapomínejte
na svou studnu! Revitalizace a rekonstrukce skružených a kopaných studní.
Jsme malá, rodinná firma s dlouholetou
tradicí.
Hlavním programem firmy je čištění a renovace kopaných studní,
studna by se měla jednou za tři až čtyři roky vyčistit, nebo alespoň důkladně zkontrolovat. Kdo má na dně velkou vrstvu usazenin
a kalů, riskuje, že pije kontaminovanou vodu a může si tak zničit
čerpadlo nebo domácí vodárnu.
Máte-li dotazy, neváhejte mě kontaktovat (cenová nabídka
zdarma). Vlastimil Voneš, tel. 602 101 618, e-mail:
vones.vlastimil@seznam.cz.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
• Prodám elektrický skútr pro
invalidy čtyřkolový HS 589
DELUXE. V červenci končila záruka. Cena dohodou. Tel. 728 637 002
• Prodám rodinný dům v Soběslavi
na pěkném místě se zahradou,
s velkým potenciálem.
RK nevolat! Tel. 724 996 830
Koupě
• Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843
• Koupím dům v Soběslavi nebo blízkém okolí. Seriózní jednání, nejsem
RK. Tel. 605 991 049
• Koupím byt v Soběslavi, platba
ihned. Tel. 728 272 870
•
•

•
•

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

Ostatní
MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702
Pronajmu garsoniéru a 2kk, místo
na parkování, venkovní posezení,
zahrada. Tel. 777 907 750
Sedmdesátník hledá mladší ženu.
Tel. 732 763 816
ZEDNÍK-MALÍŘ.
Tel. 602 824 628

Dostávejte informace z města
prostřednictvím e-mailu

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ
•
•
•
•

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz
www.musobeslav.cz

SMART INFO

VESCE 44, Soběslav

Více informací
na www.musobeslav.cz
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Termín uzávěrky inzerce - 10. 4., pište na hlaska@musobeslav.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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