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Vážení spoluobčané,
na konci roku se vždy vracím k důležitým událostem právě končícího roku.
Rád bych připomněl krásné kulturní a společenské akce uskutečněné na náměstí Republiky, které prošlo v minulých letech zásadní proměnou. Jde především o květnové oslavy
obce baráčníků, následně mezinárodní festival dechových
hudeb Kubešova Soběslav, tradiční setkání veteránských vozidel a rozsvícení vánočního stromu spojené s rolničkovým jarmarkem. Všechny akce byly hojně navštívené a je evidentní,
že náměstí je příjemným prostorem pro setkávání obyvatel
a návštěvníků města.
Z investičních akcí bych zmínil dokončení rekonstrukce zimního
stadionu a jeho slavnostní otevření při oslavách 90. výročí založení oddílu ledního hokeje, rekonstrukci staré radnice a smuteční
síně na hřbitově v Soběslavi.
V příštím roce bude upraven předprostor Základní školy E. Beneše
a gymnázia včetně chodníků, parkovišť a zeleně. Zahájeno bude
také využití zátopového území řeky Lužnice u plovárny pro volnočasové aktivity výstavbou bruslařské dráhy. Následně by měly být
upraveny i objekty na plovárně.

Dočtete se v tomto čísle:
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Program rozvoje města na období
2020 -2023
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Rekonstrukce smuteční síně byla
dokončena
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Změny v poplatku za komunální odpad
v roce 2020
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Zrušené přechody pro chodce
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Dotační programy pro vlastníky
kulturních památek
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O přípravě a průběhu investičních akcí Vás budeme pravidelně
informovat v Soběslavské hlásce a na internetových stránkách
města.
Děkuji všem, kteří se podíleli na společenském, kulturním
a sportovním životě v našem městě v roce 2019.
Vážení spoluobčané,
do nového roku 2020 přeji Vám, Vašim rodinám i Vašim blízkým
pevné zdraví, mnoho štěstí, pracovní a osobní úspěchy a radost
ze života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

SRDEČNĚ ZVEME OBČANY
na novoroční ohňostroj, punč a svařák
náměstí Republiky

1. 1. 2020
začátek akce v 17 h
ohňostroj v 18 h
dobrovolný příspěvek
bude věnován RC Sobík

Soběslavští se 30. 11. sešli na náměstí Republiky při kulturní
akci Rozsvícení vánočního stromu a Rolničkový adventní trh.
Více se dočtete v textu na str. 15.
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LEDNOVÉ AKCE
8. 1.

 orské Lofoty – cestování za polární září – přednáška cestovaN
tele a fotografa Lukáše Brychty, Blatské muzeum – Rožmberský dům, 17 h

8. 1.	Tříkrálový koncert – účinkují žáci, studenti a učitelé ZUŠ
Soběslav a Konzervatoře v Českých Budějovicích, kostel sv.
Víta, 17 h
11. 1.

Tříkrálová sbírka, Soběslav a okolní vesnice

Úřední dny VZP
Klientské pracoviště v Soběslavi je otevřeno každé 1. a 3. úterý v měsíci, vždy od 11:30 do 14:30
hodin. (Městský úřad Soběslav – velká zasedací
síň, dveře č. 318 – 3. patro)
7. 1. 2020
		
4. 2. 2020		
3. 3. 2020		
7. 4. 2020		
5. 5. 2020
2. 6. 2020		

21. 1. 2020
18. 2. 2020
17. 3. 2020
21. 4. 2020
19. 5. 2020
16. 6. 2020

INFOCENTRUM
A REDAKCE HLÁSKY
V NOVÉM
Upozorňujeme, že od 2. 1. 2020 se redakce
Soběslavské hlásky a Infocentrum města Soběslavi stěhuje do prostor staré radnice čp. 1 na náměstí
Republiky. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
-pim-

11. 1.	Den v aAeroklubu Soběslav – exkurze a komentovaná
prohlídka v aeroklubu, letiště Soběslav, 9 h
11. 1.

 ff-road fichtel day – start kategorie Klasik ve 12:30 h,
O
kategorie Sport ve 13:45 h, areál automoto klubu u letiště

13. 1.	Cavewoman – obhajoba jeskynní ženy – divadelní představení,
kulturní dům, 19 h
15. 1.

 ýznamní židovští rodáci z Táborska – přednáška historika
V
Karla Vošty přiblíží 22 židovských osobností, Blatské muzeum
– Rožmberský dům, 17 h

19. 1.	O Mrazuléně a Zmrzlíkovi – loutková pohádka, kulturní dům,
10:30 h
19. 1.

Ekumenická bohoslužba – kostel sv. víta, 16 h

26. 1.

Paul Batto & Ondra Kříž – koncert, kino, 19 h

1. 2.

Deskohraní v Kinárně Soběslav, 14 - 16 h

VÝSTAVY:
10. - 30. 1. Rok v naší školce – výstava Mateřské školy Rolnička,
knihovna
AKCE V OKOLÍ:
21. 1. 	Spisovatelé do knihoven – Pavla Horáková, městská knihovna
Veselí n. L., 18.30 h

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

Středa 8. 1. a 22. 1.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
24. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. listopadu 2019.
Usnesení č. 24/291/2019
Rada města se na místě samém seznámila
s rekonstrukcí domu čp. 1/I (stará radnice)
na náměstí Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 24/292/2019
Rada města projednala návrh rozpočtu
města na rok 2020 zpracovaný pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.

„Obědy pro děti“ na úhradu obědů v rámci
školního stravování žáky této základní školy v období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020
v částce 2.760 Kč.
Usnesení č. 24/298/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
KP projekt, s. r. o., České Budějovice, na
zpracování a podání žádosti o dotaci do
Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
2016-2020 na akci „Nástavba Senior-domu
Soběslav“ za cenu 15.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 24/293/2019
Rada města na základě žádosti jednatele
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
Ing. Petra Matouše schvaluje změnu rozpočtu společnosti na rok 2019 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 24/299/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 25 ke smlouvě o zabezpečení likvidace
komunálních odpadů ve městě Soběslav ze
dne 18. 12. 1995 uzavřené mezi městem
Soběslav a firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, kterým se stanovuje cena za
likvidaci komunálních odpadů v roce 2020
na částku 3.863.930 Kč + DPH.

Usnesení č. 24/294/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, na akci „Smuteční síň na hřbitově v Soběslavi – stavební úpravy“, kterým
se vypořádávají více a méně práce a posunuje se termín dokončení díla na 15. 11.
2019. Konečná cena díla činí 11.473.517
Kč + DPH.

Usnesení č. 24/300/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 43 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru ve městě Soběslav ze dne 26.
6. 1996 uzavřené mezi městem Soběslav a
firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor,
na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru v Soběslavi a městských částech
Chlebov a Nedvědice v roce 2020 za cenu
1.013.160 Kč + DPH.

Usnesení č. 24/295/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Jiří
Novák, Soběslav, na pořízení nových dubových lavic do smuteční síně na hřbitově
v Soběslavi za cenu 165.000 Kč.

Usnesení č. 24/301/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o převzetí, využití a odstranění odpadu uzavřené mezi městem
Soběslav, firmou Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, a Správou města Soběslavi,
s. r. o., ze dne 7. 5. 2012, kterým se mění
dodací a platební podmínky v souvislosti
s provozem sběrného dvora v Soběslavi
uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Usnesení č. 24/296/2019
a) Rada města na základě žádosti jednatele Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady souhlasí s nákupem staršího
osobního vozidla zn. VW Caddy – combi
pro potřeby a z finančních prostředků společnosti za cenu 295.000 Kč včetně DPH.
b) Rada města souhlasí s odprodejem
ojetého vozidla zn. KIA z majetku Správy
města Soběslavi, s. r. o., prostřednictvím
prodejce použitých motorových vozidel.
Usnesení č. 24/297/2019
Rada města na základě žádosti ředitele
Základní školy Soběslav, Komenského 20,
Mgr. Jana Holase souhlasí s přijetím účelově určeného peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
prostřednictvím charitativního projektu

Usnesení č. 24/302/2019
Rada města stanovuje ceny svozu a likvidace
komunálního odpadu pro podnikatelské
a ostatní subjekty (mimo občanů) na rok
2020 následujícím způsobem:
• týdenní svoz popelové nádoby 110 l
… 2.700 Kč,
• sezonní svoz popelové nádoby 110 l
… 1.190 Kč,
• týdenní svoz popelové nádoby 240 l
... 5.400 Kč,
• týdenní svoz kontejneru 1100 l
… 17.990 Kč,
• sezonní svoz kontejneru 1100 l
… 8.990 Kč.

Ceny jsou stejné jako v roce 2019 a jsou
uvedeny včetně DPH.
Usnesení č. 24/303/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o věcném břemeni –
služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Soběslav a společností JS VISION, s. r. o.,
Soběslav, v souvislosti s realizací akce „Novostavba areálu firmy AGRO PARTNER, s. r.
o., Soběslav“ na pozemku p. č. 579/15 v k.
ú. Chlebov, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 24/304/2019
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a společností České dráhy, a. s., Praha, na odkup
výpravní budovy včetně pozemku na nádraží v Soběslavi.
Usnesení č. 24/305/2019
Rada města schvaluje vyjádření potřebnosti sociální služby poskytované podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle návrhu předloženého paní Janou
Hákovou, vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ Soběslav, organizaci Farní charita Tábor. Toto vyjádření se vydává z důvodu podání žádosti o akceptaci změny ve
specifikaci sociální služby, která je součástí
sítě sociálních služeb.
Usnesení č. 24/306/2019
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle
návrhu předloženého sociálně zdravotní
komisí.

USNESENÍ

25. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. listopadu 2019
Usnesení č. 25/307/2019
Rada města za přítomnosti vedoucí oddělení územního plánování a památkové
péče MěÚ Soběslav Ing. arch. Dagmar Buzu
projednala zprávu o uplatňování územního
plánu Soběslav obsahující zadání ke změně
č. 2 územního plánu Soběslav a doporučuje zastupitelstvu města pořízení změny č. 2
územního plánu schválit.
Usnesení č. 25/308/2019
Rada města souhlasí s programem 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční ve středu 18. 12. 2019 od
18:00 hod. v malém sále Kulturního domu
města Soběslavi:
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do investičního fondu školy.
1. Změna č. 4 rozpočtu města v roce
2019
2. Rozpočet města na rok 2020
3. Změna č. 2 územního plánu města
4. OZV č. 4/2019 o místním poplatku za
komunální odpad
5. OZV č. 5/2019 o místních poplatcích
6. Majetkové převody
7. Zavedení programu Antigraffiti
8. Zajištění legální plochy pro graffiti
tvorbu
9. Různé
Usnesení č. 25/309/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 6/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 25/310/2019
Rada města se seznámila se stavebními
úpravami výpravní budovy ČD v Soběslavi
zpracované OTA ateliérem, s. r. o., Praha.
Usnesení č. 25/311/2019
Rada města v návaznosti na usnesení RM
č. 20/252/2019 ze dne 10. 9. 2019 bere na
vědomí informaci o pokračování projektu
SMOJK „Pořízení kompostérů pro domácí
kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra“ a distribuci kompostérů občanům města.
Usnesení č. 25/312/2019
Rada města souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze schváleného rozpočtu města v roce 2019 ve výši 43.615
Kč pro ZŠ Komenského a 58.986 Kč pro ZŠ
E. Beneše v souvislosti s nákupem interaktivních učebních pomůcek od Nakladatelství Fraus, s. r. o. Plzeň.
Usnesení č. 25/313/2019
Rada města na základě žádosti ředitelky
Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové a na základě výsledku poptávkového
řízení souhlasí s použitím investičních prostředků organizace na nákup profesionální
pračky Primus FX80 od firmy KVL Group,
s. r. o., Klatovy, za cenu 168.705 Kč

včetně DPH.

Usnesení č. 25/314/2019
a) Rada města na základě výsledku
výběrového řízení organizovaného
ředitelem Základní školy Soběslav,
Komenského 20, Mgr. Janem Holasem
souhlasí
s
použitím
finančních
prostředků z investičního fondu školy
na nákup multifunkční pánve Rational
VCC211 do školní jídelny od firmy
IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu
561.930,41 Kč včetně DPH.
b) Rada města schvaluje vyřazení nefunkční elektrické pánve PE 50, inv. č.
100027/04, z majetku školy a její následný odprodej za cenu 7.000 Kč. Finanční
prostředky z prodeje budou převedeny

Usnesení č. 25/315/2019
Rada města souhlasí s konáním akce „Živý
betlém v Soběslavi“, kterou pořádá Diakonie ČCE – středisko Rolnička, Soběslav,
v pondělí 23. 12. 2019 od 16:00 hod. do
19:00 hod. v Soběslavi.
Usnesení č. 25/316/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Johnson Controls, s. r. o., Praha, na dodávku a montáž nového řídicího systému CZT
do plynové kotelny na sídlišti Svákov za
cenu 269.090 Kč + DPH.
Usnesení č. 25/317/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2019 s firmou Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.,
Chýnov, kterým se snižuje celková cena díla
o 169.835,74 Kč na celkových 1.153.776,05
Kč + DPH, na akci „Opěrná zeď III/1351
Soběslav“.
Usnesení č. 25/318/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti
s realizací akce „Soběslav: Na Pilátě, příp.
kNN Poslušný“ na pozemku p. č. 3939 v k.
ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 25/319/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice, v souvislosti s realizací akce
„Soběslav: ul. Na Pískách přeložka k. NN“
na pozemku p. č. 3603/1v k. ú. Soběslav,
který je ve vlastnictví města.
Usnesení č. 25/320/2019
Rada města na základě informace od E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, ruší své
usnesení č. 7/114/2018 ze dne 10. 4. 2018.
Usnesení č. 25/321/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti
s realizací akce „Soběslav: Na Douskách,
kNN Nedvěd, Papoušek“ na pozemcích
p. č. 1036/24, 1036/25 a 3769/40 v k. ú.
Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 25/322/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit bezúplatný převod pozemků
p. č. 1405/2 o výměře 25 m2, p. č. 3960/4 o
výměře 24 m2 a p. č. 3961/8 o výměře 163
m2, vše v k. ú. Soběslav, oddělené na základě GP č. 3152-15/2014, z vlastnictví města
Soběslavi do vlastnictví ČR a příslušnosti
hospodařit pro Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových v souvislosti

s majetkoprávním vypořádáním pozemků
pod komunikací I/3 (E55) u Bechyňské ulice v Soběslavi.
Usnesení č. 25/323/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi městem Soběslav a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce „VPIC SŽDC Doubí
– Soběslav km 62,5, přel. SEK“ na pozemcích p. č. 3701/1 a 3704/2 v k. ú. Soběslav,
které jsou ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 25/324/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit směnu pozemku p. č. 70/8
o výměře 335 m2 ve vlastnictví Elišky Pokorné Černé, Haškovcova Lhota, za část
pozemku p. č. 660/20 o stejné výměře
ve vlastnictví města Soběslavi, vše v k. ú.
Nedvědice.
Usnesení č. 25/325/2019
Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity Automotoklubu Soběslav v AČR, p. s.,
za výběr v ATC Karvánky v roce 2019 ve výši
20.000 Kč za podmínky, že tato finanční
částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště a zkušebního polygonu pro závěrečné praktické
zkoušky motocyklů v areálu AMK Soběslav
u letiště.
Usnesení č. 25/326/2019
Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o., p.
Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli
ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové,
řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r.
o., Ing. Petru Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky
Soběslav, a tajemníkovi MěÚ Soběslav Ing.
Radku Bryllovi dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 25/327/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Správou města Soběslavi, s. r. o.,
Soběslav, na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 ve výši
200.000 Kč na úhradu ztráty z provozu letního koupaliště v roce 2019.

USNESENÍ

26. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 3. prosince 2019
Usnesení č. 26/328/2019
Rada města se na místě samém společně

leden 2020
s autorem projektu Ing. arch. Jaromírem
Kročákem seznámila s rekonstrukcí smuteční síně na hřbitově v Soběslavi.
Usnesení č. 26/329/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 7/2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 26/330/2019
Rada města projednala rozpočtové opatření č. ZM 4/2019 předložené pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí
a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení.
Usnesení č. 26/331/2019
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku ze psů a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 26/332/2019
Rada města projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.
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Usnesení č. 26/333/2019
Rada města bere na vědomí postup přípravy Programu rozvoje města Soběslav na
období 2020–2023 a připomínky členů zastupitelstva města.
Usnesení č. 26/334/2019
Rada města bere na vědomí informaci o
stavu pohledávek města Soběslavi a o odpisu nedobytných pohledávek k 30. 11.
2019 z účetnictví města předložený pracovnicí finančního odboru MěÚ paní Andreou Jelínkovou.
Usnesení č. 26/335/2019
Rada města schvaluje změnu rozpočtu Senior-domu Soběslav na rok 2019 dle návrhu předloženého ředitelkou organizace
Ing. Zinou Petráskovou.
Usnesení č. 26/336/2019
Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši 50.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 Sboru
dobrovolných hasičů Soběslav na částečnou úhradu nákupu oblečení a pomůcek a
pořízení nového praporu pro SDH.

Usnesení č. 26/337/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Čevak, a.
s., České Budějovice, na výměnu čerpadla
vratného kalu na ČOV Soběslav za cenu
99.250 Kč + DPH.
Usnesení č. 26/338/2019
Rada města v návaznosti na usnesení
č. ZM 6/041/2019 ze dne 25. 9. 2019
souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní č. SSB/
OHMS/240/19 mezi společností LEKA
DEM, s. r. o., České Budějovice, městem
Soběslav a Jihočeským krajem týkající se odkupu pozemků v bývalém areálu
„Hedva“ v Soběslavi.
Usnesení č. 26/339/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Soběslav a E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Soběslav: Vrchlického, přel. SS100 Čápová“ na pozemku p.
č. 3833 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

Program rozvoje města na období 2020-2023
Připomínáme, že město Soběslav připravilo návrh nového strategického dokumentu
„Program rozvoje města Soběslavi na období 2020 - 2023“ jako záměru svého rozvoje
v následujících čtyřech letech.
Postupně byla zpracována analytická část programu, SWOT analýza a strategická vize. Konkrétní plánované aktivity jsou uvedeny v akčním plánu, který obsahuje návrh jejich realizace po jednotlivých letech vč. předpokládaných výdajů. Návrh dokumentu je zveřejněn
na webových stránkách města www.musobeslav.cz pod menu Úřad - Dokumenty. Občané
mají možnost se s dokumentem seznámit a vznášet svoje připomínky osobně, písemně
nebo e-mailem na adresu hpetru@musobeslav.cz do 20. 1. 2020. K nahlédnutí v písemné formě je v běžné pracovní době u pracovnice kanceláře tajemníka MěÚ v Soběslavi
Ing. Hany Petrů. 			
			
-min-

Město Soběslav
vypisuje výběrové řízení na trážníka 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

Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.

Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

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
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Rekonstrukce smuteční síně byla dokončena
V prosinci byly dokončeny stavební práce
na smuteční síni na hřbitově. Rekonstrukce
se dočkaly interiéry i exteriéry budovy. Za
účelem zajištění bezbariérového přístupu
byla na levé straně objektu doplněna boční
venkovní rampa, na které je umístěn také
vstup na WC, které je určené pro běžný
provoz hřbitova i mimo obřady. Místnosti
budou nově vytápěné elektrickým topením.
Náklady na rekonstrukci činily cca 14 mil.
Kč včetně DPH. Do objektu se přesune také
kancelář Pohřební služby Melich, která doposud v Soběslavi sídlila v Palackého ul.
v blízkosti náměstí Republiky. Pohřební
služba bude mít smuteční síň v pronájmu od
1. 1. 2020. O tom, kdy se do síně navrátí
smuteční obřady, budeme informovat.
				 -min-

Změny v poplatku za komunální odpad v roce 2020
Rádi bychom Vás touto cestou informovali
o změně výše poplatku za komunální odpad v roce 2020 a rovněž o změnách v systému úhrady tohoto poplatku v souvislosti s modernizací ekonomického systému
Městského úřadu v Soběslavi.

osoba, která má na území města trvalý pobyt, a dále fyzická osoba, která na území
města vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.

Poplatek za komunální odpad ve výši 550
Kč na poplatníka byl stanoven formou
vyhlášky města v roce 2013. V této době
činily celkové náklady města na odpadové
hospodářství zhruba 6,8 mil. Kč (odvoz
směsného komunálního odpadu, separovaný odpad, zelený a velkoobjemový odpad
a provoz sběrného dvora). Ve stejném roce
činily příjmy z poplatku vybraného od občanů města, podnikatelů a od společnosti
EKO-KOM celkem 5,3 mil. Kč. Vlivem
postupného zvyšování cen za pohonné
hmoty, mzdové náklady a další režijní náklady, rozšíření provozu sběrného dvora
a také výrazným zvýšením počtu nádob
na separovaný odpad dosáhnou náklady
v roce 2019 částky cca 8,6 mil. Kč, přičemž
příjmy se zvýší pouze na cca 5,3 mil. Kč.
Rozdíl mezi výdaji a příjmy odpadového
hospodářství hradí město ze svého rozpočtu. Tato ztráta v roce 2013 činila zhruba 1,5
mil. Kč, postupně však narůstala až na částku letošního roku 3,3 mil. Kč.

Nová vyhláška přináší několik změn. První
změnou je již zmíněné zvýšení poplatku.
Druhou změnou jsou změny v osvobození
a úlevách od poplatku. Asi nejpodstatnější
je zavedení platby za objekty určené k individuální rekreaci, byty nebo rodinné domy,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba pro občany, kteří mají zároveň
trvalé bydliště na území města. Tito občané doposud platili pouze poplatek z titulu
svého trvalého pobytu na území města. Od
roku 2020 budou zároveň hradit poplatek
z titulu vlastnictví objektu určeného k individuální rekreaci, a to ve výši poloviny
poplatku, tedy 300 Kč.

Na základě výše uvedeného projednalo
zastupitelstvo města novou vyhlášku č.
4/2019 o místním poplatku za komunální
odpad, kterou dochází k navýšení tohoto
poplatku pro rok 2020 na částku 600 Kč na
poplatníka.
Poplatek za komunální odpad je ze zákona
č. 565/1990 Sb., povinna zaplatit fyzická

Další změny se týkají vlastního systému
úhrady poplatku. První zásadní změnou je
umožnění úhrady tohoto poplatku z domova, formou bezhotovostní platby, a to na
základě variabilního symbolu, který obdrží
každý občan města písemně na adresu svého trvalého bydliště v prvních lednových
dnech roku 2020. Použití tohoto variabilního symbolu umožní přiřazení platby ke
konkrétnímu občanu. Tímto způsobem
však nebude možné jednou platbou uhradit poplatek za více osob, např. za celou
rodinu. Za každého člena rodiny je nutné
uhradit poplatek samostatnou platbou, neboť každý člen rodiny má svůj variabilní
symbol. Možnost bezhotovostní platby

se týká jak občanů města, tak vlastníků
rekreačních objektů.
Druhá změna se týká těch občanů, kteří se
rozhodnou i nadále uhradit poplatek v hotovosti. Tuto platbu není již možné provést
na Správě města Soběslavi, jako tomu bylo
v uplynulých letech. Občané mohou poplatek uhradit v jedné ze dvou pokladen
městského úřadu (budova čp. 59/I a 55/I),
a to opět za využití zmíněného variabilního
symbolu.
Další důležitou změnou je skutečnost, že
na základě platby občané neobdrží známku pro nalepení na svou popelovou nádobu
či kontejner. Stejně tak chataři již neobdrží
igelitové pytle pro svůj směsný komunální
odpad.
V této souvislosti žádáme občany města,
aby s platbou poplatku za komunální odpad
posečkali do obdržení dopisů s jejich variabilním symbolem. Pod tímto symbolem
bude možné poplatek uhradit i v příštích
letech. Je samozřejmé, že pokud jej občan
zapomene nebo ztratí, městský úřad mu jej
sdělí.
Stejně jako v minulých letech je nutné
poplatek uhradit do 31. 3. 2020. Případné
dotazy je možné směřovat na pracovnici odboru životního prostředí MěÚ paní
Zuzanu Černou, tel. 381 508 161, e-mail:
cerna@musobeslav.cz nebo pracovnici
finančního odboru Ing. Lenku Kačurovou,
tel 381 508 126, e-mail: kacurova@musobeslav.cz.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje
člověka od věcí, hluchota od lidí.“ Helena Kellerová

Jste lidé se sluchovým postižením? Navštivte nás v roce 2020 v DPS Mrázkova 748/III.
Naše Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých za vámi přijede.
Termíny: 21. 1., 17. 3., 19. 5., 27. 10. vždy od 9 hod. do 11 hod., 9. 6. a 8. 9. od 12.30 hod.
• Seznámení se sluchadlem (naučit
klienta se sluchadlem poslouchat
a naučit jej sluchadlo ovládat, jak
se o něj starat).
• Poradenství a zprostředkování kontaktů na firmy zajišťující kompenzační pomůcky odstraňující bariéry
pro osoby se sluchovým postižením.
• Zprostředkování oprav kompenzač-

ních pomůcek a sluchadel ve spolupráci se specializovanými firmami.
• Možnost zapůjčení sluchadel po
dobu opravy a kompenzačních
pomůcek.
• Pomoc při zprostředkování příspěvku na kompenzační pomůcku
z Úřadu práce.
• Prodej baterií, tvarovek a dalšího

příslušenství ke sluchadlům (sušící
a čistící tablety, hadičky ke tvarovce,
filtry a další příslušenství).
• Výměna hadičky k individuální tvarovce a čištění koncovek v ultrazvukové čističce.
• K dispozici budou zdarma letáky, katalogy kompenzačních pomůcek pro
osoby se sluchovou vadou a brožury.

Zrušené přechody pro chodce na náměstí Republiky v Soběslavi
V návaznosti na četné dotazy
občanů se pokusíme v krátkosti shrnout okolnosti, které
vedly ke zrušení přechodů pro
chodce na náměstí Republiky
v Soběslavi.
V rámci přípravy projektové
dokumentace k rekonstrukci
náměstí Republiky byla mimo
jiné řešena otázka zachování
přechodů pro chodce. S ohledem na povinnost speciálního
osvětlení u každého přechodu
a nutností vyřešit pohyb chodců i na ostatních plochách náměstí došlo po opakovaných
jednáních s dotčenými orgány
k dohodě a navržení míst pro
přecházení, a to i v místech
stávajících přechodů. S cílem
zvýšení bezpečnosti chodců
byla také zřízena zóna s omezenou rychlostí 30 km/h na
celém náměstí Republiky
a v částech přilehlých komunikací. Jedinou výjimkou zůstal
přechod na výjezdu do Palackého ulice, který se podařilo
dodatečně projednat v průběhu
realizace stavebních prací.
Jednoduché vysvětlení rozdílu mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení
Přechod pro chodce je místo
na pozemní komunikaci určené
pro přecházení chodců a označené příslušným dopravním
značením (vodorovné dopravní značení č. V 7a „Přechod
pro chodce“ a svislé dopravní
značení č. IP 6 „Přechod pro
chodce“). Je určen pro přecházení vozovky, případně

i jiných jízdních pásů. Každý
přechod pro chodce musí být
na vozovce vyznačen vodorovným dopravním značením (tzv.
zebrou). Dále jsou stanoveny
další zákonné podmínky jako
umístění signálního a varovného pásu (orientační prvky pro
nevidomé) a v neposlední řadě
osvětlení přechodu pro chodce
speciálním veřejným osvětlením. Na přechodu pro chodce
má chodec přednost před vozidly, nikoliv však absolutní.
Chodec nesmí vstupovat na
přechod pro chodce nebo na
vozovku bezprostředně před
blížícím se vozidlem.
Naproti tomu místa pro přecházení jsou stavebně upravené
úseky pozemních komunikací, které usnadňují přecházení
chodců přes komunikaci. Místa
pro přecházení jsou nově označena vodorovným dopravním
značením č. V 7b „Místo pro

přecházení“. Slouží pouze pro
snadnější překonání komunikace a mívají podobu ostrůvku
nebo bezbariérového sníženého okraje chodníku. Dále jsou
stanoveny další zákonné podmínky jako umístění signálního a varovného pásu.
Je-li blíže než 50 m křižovatka
s řízeným provozem, přechod
pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo
podchod vyznačený dopravním značením, musí chodec
podle zákona přecházet jen
v těchto místech.
Na „Místě pro přecházení“
platí jiný režim než na „Přechodu pro chodce“
Chodec přecházející pozemní
komunikaci na místě pro přecházení nemá tzv. „přednost“.
Přesto řidiči nesmí chodce, kteří již vstoupili do vozovky na
místě pro přecházení, ohrozit.

Přitom je možné, že povinnost
neohrozit chodce (či cyklisty)
bude od řidiče vyžadovat snížení rychlosti jízdy, popřípadě i zastavení vozidla. Pozor,
chodec se z neznalosti může
domnívat, že má „přednost“
a vstoupí do vozovky. My, jako
slušní řidiči, ve smyslu defenzivního způsobu jízdy s jeho
neznalostí nebo neopatrností
můžeme předem počítat a jsme
ve střehu.
Zda chodci, který teprve hodlá
přejít pozemní komunikaci na
místě pro přecházení, umožníme přejití vozovky snížením rychlosti jízdy a případně
i zastavením vozidla, závisí na
naší dobré vůli. Musíme však
zvážit celkovou situaci, hustotu provozu, provoz vozidel
jedoucích za námi apod.
Oprava povrchu na náměstí
Republiky
Začátkem prosince 2019 došlo
k vyznačení míst pro přecházení na vozovce. V současné době
jedná vedení města se zástupci
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v Českých Budějovicích o možné opravě povrchu
silnice na náměstí Republiky
a v ulici Petra Voka. V jarních
měsících roku 2020 bude zóna
30 km/h zvýrazněna i vodorovným dopravním značením na
příjezdových komunikacích na
náměstí.
Jiří Kubeš,
OVRR Soběslav
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Názory
Reakce na článek „Soběslavské školy v hledáčku zastupitelů“
Informace v článku Bc. Miloše Bučinského „Soběslavské
školy v hledáčku zastupitelů“,
který vyšel v prosincovém čísle
měsíčníku Hláska, nejsou oficiálním názorem Zastupitelstva
města Soběslavi.
Většina zastupitelů nebyla s akcí dopředu seznámena
a návštěvy škol se nezúčastnila.
Jako zastupitel města zodpovědný za školství musím ovšem
reagovat na informaci z článku
o „vzrůstajícím odlivu žáků ZŠ
ze Soběslavi do škol v okolních
městech
či
alternativních
vzdělávacích systémů“. Nevím,

na základě jakých dat autor
k tomuto závěru dospěl, nicméně údaje z evidence žáků obou
soběslavských základních škol
tomuto výroku nenasvědčují.
Naopak, v posledních letech
počet žáků, kteří do našich škol
přistoupili, převyšuje počet
těch, kteří z nich přestoupili do
jiných škol.
Velká část přestupů žáků ze
soběslavských škol byla vyvolána stěhováním rodičů, zdravotními důvody nebo odchodem do sportovních škol. Do
přehledu nejsou zahrnuti žáci,
kteří přestoupili na víceletá

Vážení občané města Soběslav. Při každodenních zkouškách žadatelů o řidičské
oprávnění se v našich ulicích setkáváme
s častým porušováním dopravních předpisů. Teď však nemám na mysli toliko
žáky začátečníky, ale některé z Vás, již
zkušené řidiče. Značka Stůj, dej přednost
v jízdě - tzv. STOPKA - přikazuje řidiči
zastavit vozidlo na takovém místě, odkud
má do křižovatky náležitý rozhled, a dát
přednost v jízdě. V praxi to znamená, že
vozidlo opravdu na místě stojí, ne že pomalu popojíždí. Značka pochopitelně platí
i pro cyklisty. Řidič je účastník provozu na
pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo NEMOTOROVÉ vozidlo anebo
tramvaj.
Cyklisti jsou vůbec kapitola sama pro sebe.
Denně se setkáváme s hrubým porušením
pravidel silničního provozu právě cyklisty.

gymnázia na základě úspěšně
vykonaných přijímacích zkoušek.
Z druhého grafu je patrné, že
k odlivu dětí nedochází ani při
jejich přechodu z předškolního
vzdělávání do prvních tříd
základních
škol.
Tmavě
šedá plocha zobrazuje počet
soběslavských dětí, které dosáhly věkové hranice k zápisu
do první třídy.
Světle šedá pak stejně staré
děti z okolních obcí, které leží
ve školských obvodech našich
základních škol. Jak je vidět,
obě tyto populační křivky jsou

Hříšníci na kolech
Ať už je to ona zmíněná stopka, kde ne každý zastaví tak, že skutečně položí alespoň
jednu nohu na zem. Jízda po přechodu pro
chodce, jízda po chodníku nebo dokonce
jízda na červenou. Mohu vám potvrdit,
že takto nebezpečně se na ulicích města
nechová jen určitá věková skupina. Jde
to napříč všemi generacemi včetně dětí i
seniorů. Muži i ženy. Je toho mnohem více,
co řidič motorového i nemotorového vozidle musí a co naopak nesmí. Od povinné
výbavy přes osvětlení a signalizace o změně směru jízdy se dostaneme až k povinnosti plně se věnovat řízení, nebo naopak
k zákazu vyhazování předmětů z vozidla.
Nedopalek od cigarety je také předmět.
Doprava se všude ve světě stále navyšuje, navyšuje se rychlost, výkon i velikost
vozidel. Ubývá parkovacích míst. To nás
však neopravňuje k zastavení vozidla

téměř dokonale kopírovány
grafem, který znázorňuje počty
dětí zapsaných do prvních tříd
soběslavských základních škol
(černá čára).
Mgr. Pavel Lintner,
místostarosta města
Pozn. redakce:
Sdělení ředitelů základních
škol reagující na článek
M. Bučinského s názvem
„Soběslavské školy v hledáčku
zastupitelů“ v čísle 12/2019
bude zasláno do únorového
čísla Soběslavské hlásky.

na chodníku před lékárnou na náměstí,
ani u květinářství před poliklinikou.
A už vůbec ne doslova hloupé riskování zdraví, možná i životů vašich i vašich
dětí při vystupování nebo nastupování
na třídě Dr. E.Beneše před základní školou. Vznikají často velmi nebezpečné
situace, kdy se musí protijedoucí řidiči
v zúženém prostoru opatrně vyhýbat, anebo kdy se z odstaveného vozidla znenadání
otevřou dveře a pak vám v lepším případě
přímo do jízdní dráhy vyběhne pouze pes.
Stalo se. Uf. Kvílející brzdy ozývající se
v ulicích města se jinak budou připomínat
stále častěji. Opatrnosti není nikdy dost,
a tak žádám o vzájemnou ohleduplnost nejen řidiče motorových vozidel, ale i cyklisty, chodce nevyjímaje. O těch ale až někdy
příště.
Ivan Bartoš,
zkušební komisař MěÚ Soběslav
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Dotační programy pro vlastníky kulturních památek
o památkový fond v České republice určen
na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek
lidové architektury, jakými jsou například
zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky,
boží muka, ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků,
tvrzí, technických děl, soch a pomníků,
zahrad apod., které se nacházejí na území
vesnických památkových rezervací a zón
a krajinných památkových zón.

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program
Kulturní dědictví pro rok 2020. Tento
program zahrnuje:
•
•
•
•
•
•

Opatření č. I: Movité kulturní
dědictví,
Opatření č. II: Obnova drobné
sakrální architektury,
Opatření č. III: Zvýšené náklady
obnovy staveb v památkově
chráněných územích,
Opatření IV: Předprojektová příprava obnovy kulturních památek,
Opatření č. V: Nemovité kulturní
památky,
Opatření č. VI: Obnova pietních
míst.

Žádosti je možné podávat v termínu od
02. 01. 2020 do 17. 01. 2020 do 12.00
hodin v elektronické i písemné podobě na
adresu - Jihočeský kraj, Odbor evropských
záležitostí, oddělení administrace AP PRK,
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Podrobnosti včetně žádosti
a příloh jsou k dispozici na internetových
stránkách Jihočeského kraje www.kraj-ji-

hocesky.cz (kapitola Dotace, Fondy EU).
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační programy pro rok 2020 pro obnovu kulturních památek:
Havarijní program: Program je určen pro
všechny vlastníky nemovitých kulturních
památek vyjma těch ve vlastnictví České
republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní
příspěvková organizace.

Návrhy na zařazení akce obnovy kulturní
památky do Havarijního programu a Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
spolu s Žádostmi o zařazení akce obnovy
kulturní památky včetně příloh předkládá
vlastník Ministerstvu kultury ČR prostřednictvím územního odborného pracoviště
Národního památkového ústavu v Českých
Budějovicích do 31. 1. 2020 včetně.

Program péče o vesnické památkové
rezervace a zóny a krajinné památkové
zóny: Program, je v rámci komplexní péče

Miroslava Ctiborová,
OVRR Soběslav

Zajímavost ze Soběslavi

Choroš rozkládající kříž na Svákově

Před tradiční poutní mší začátkem července t. r. na Svákově
u Soběslavi jsem si všiml, že na pravém rameni dřevěného kříže
před kaplí P. Marie Bolestné roste nějaký choroš, tj. houba, jejíž
mycelium (podhoubí) působí hnilobu dřeva. Ukázalo se, že tím
chorošem je anýzovník vonný (latinsky Osmoporus odoratus),
jehož plodnice voní začerstva sladce po anýzu.
Na kříži byly vyrostlé tři malé, bokem přirostlé plodnice, z nichž
největší měřila 4,5 x 1,5 cm (jinak mívá tento choroš plodnice
velké 5-20 cm); pod nimi a poblíž nich bylo již rozložené dřevo.
Anýzovník vonný roste celkem hojně v lesích na mrtvých padlých kmenech a hlavně pařezech, ale výhradně na jehličnanech,

Dřevěný kříž napadený chorošem před kaplí P. Marie Bolestné
na Svákově u Soběslavi.
zejména na smrku; lesnímu hospodářství je prospěšný rozkládáním mrtvého dřeva.

Plodnice choroše (pohled zespodu do pórů), jehož podhoubí
rozložilo rameno kříže, foto: F. Kotlaba

Kříž byl před kaplí vztyčen roku 2002, mycelium anýzovníku
však už v něm tehdy zřejmě bylo a pak se rozrůstalo, přičemž
plodnice začaly vyrůstat asi tak před dvěma roky. Proti pokračující hnilobě dřeva kříže se bohužel nedá nic dělat, takže během
2-3 let bude dřevo napadeného ramena kříže natolik rozrušené,
že bude hrozit jeho ulomení a stávající kříž bude třeba nahradit
novým.
RNDr. František Kotlaba, CSc.
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VZPOMÍNÁME

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Jen vzpomínky zůstaly na roky šťastné,
jsou v srdci ukryté, hluboké a krásné.
Vše zmizí, jen stopy Tvého života zůstanou.
•
•
•
•

Narození:
Alžběta Bojková
Adéla Čápová
Charlotta Doudová
Rozálie Nováčková

Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.

Dne 6. 1. 2020 uplyne 20 let,
co nás opustil pan Jiří Pavlát
ze Soběslavi.
Za tichou vzpomínku děkujeme.
S vděčností a láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 14. ledna 2020 uplyne rok,
co nás navždy opustila moje
milovaná maminka
paní Marie Trucová ze Soběslavi.
S láskou stále vzpomíná dcera Irena.

Dne 5. 1. 2020 uplyne již 7 let, co nás
navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan
František Zabranský.

Dne 31. 1. 2020 uplyne již 7 let od
doby, co nás navždy opustil náš
drahý tatínek, dědeček a pradědeček
pan Bohumír Dvořák ze Soběslavi.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
Blažena, dcery a vnoučata s rodinami
a ostatní příbuzní.

Dne 28. ledna 2020 uplynulo 12 smutných let, co nás opustila moje milovaná
dcera paní Michaela Sudová.

Nikdy nezapomenou a stále s láskou
vzpomínají maminka, děti, sestra
s rodinou a bratr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úmrtí:
Karel Knotek
Marie Poláková
Lidmila Toufarová
Josef Novák
Růžena Nováková
Eva Příběnská
Jiří Švec
Věra Hybšová
Oldřich Žamberský
Božena Tlášková
Miloš Dvořák

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

S láskou a úctou stále vzpomínají
dcera s manželem a vnoučata
s rodinami.

Tříkrálová sbírka v Soběslavi
- sobota 11. ledna 2020
V sobotu 11. ledna 2020 proběhne v Soběslavi
a okolních vesnicích Tříkrálová sbírka. Budete-li
chtít, můžete přispět koledníkům do zapečetěných
kasiček. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude věnován na dobročinné účely Charity ČR, na podporu
rodin z okolí Soběslavi majících dítě s postižením
a na pomoc při zajištění kompenzačních a zdravotních pomůcek. Díky za přijetí koledníků a za vaši
štědrost.
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Veřejnost je srdečně zvána na

Tříkrálový koncert v kostele sv. Víta

8. 1. 2020, 17:00
účinkují žáci, studenti a učitelé ZUŠ Soběslav
a Konzervatoře v Českých Budějovicích.
Výtěžek bude poukázán na zakoupení pomůcek
pro žačku ZUŠ s pohybovým omezením

NA PŘEDNÁŠKY
ZA POZNÁNÍM
ŽIDOVSKÝCH OSOBNOSTÍ
I ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Srdečně zve na výstavy:
Výstava Mateřské školy Rolnička

21. ročník přednáškového cyklu „Od Tábora
až na konec světa“ pokračuje ve středu 8. 1.
(tradičně od 17 hodin v Rožmberském domě)
přednáškou Lukáše Brychty, cestovatele
a profesionálního fotografa ze středočeského
Jíloviště,
nazvanou
„Norské
Lofoty
– cestování za polární září“. Ochutnávku
krásných fotografií najdete na www.lukas-brychta.cz/galerie/
nggallery/workshop/FotoWorkshop-Lofoty2019.

s názvem „Rok v naší školce“
10. 1. 2020 do 30. 1. 2020

Výstavu sbírky sirek
pana Ladislava Hanzala z Kvasejovic,
4. 2. 2020 – 28. 2. 2020

Dva soběslavské spolky a OLH Spartak
vystavují v městské knihovně
V úterý 19. listopadu byla vernisáží v městské knihovně
zahájena výstava u příležitosti jubilea Obce baráčníků
„Vitoraz“ Soběslav, TJ Sokol Soběslav a OLH Spartak
Soběslav.
Výstava je pořádána u příležitosti výročí 90 let od založení
Obce baráčníků, 90 let soběslavského hokeje a 30 let znovuobnovení TJ Sokola. Historii a současnost spolků v prostorách knihovny připomínají dobové i současné fotografie
a různé rekvizity, včetně dresů nebo historických tiskovin.
Vernisáž uvedl rychtář Obce baráčníků Václav Kastner
a slova se ujali také starosta města Jindřich Bláha a zástupci spolků, včetně paní Heleny Hovorkové za TJ Sokol Soběslav a Josefa Brunera za OLH Spartak Soběslav.
Zpestření programu přinesla kulturní vložka, během které
návštěvníkům zatančily dvě orientální tanečnice pod vedením lektorky orientálních tanců DDM Soběslav Markéty
Procházkové. Pro návštěvníky bylo připraveno staročeské
pohoštění.
-min-

O týden později, tzn. ve středu 15. 1. v 17 hodin na stejném
místě, proběhne přednáška historicko - vlastivědného
přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“ na téma „Významní
židovští rodáci z Táborska“. Chýnovský genealog
a regionální historik Karel Vošta nám během ní přiblíží 22
židovských osobností kultury, vědy a politiky s kořeny na
Táborsku. Vše nejlepší v novém roce Vám přeje a na viděnou
v muzeu se těší,
Daniel Abazid
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD Soběslav
Pravidelné akce:
Pondělí
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
17.00 DS Komenský
20.00 DS Chvalovský
Úterý
16.00 Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
18.00 Argentinské tango
Středa
13.30 Senior klub
15.30 Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Čtvrtek
18.00 JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Pátek
19.00 Soběslavská chasa mladá
Začínáme od 6. ledna 2020 !
Připravujeme pro vás:
Pátek
10. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Pondělí
13. 1. 19.00 Agentura Point, Cavewoman - obhajoba jeskynní ženy,
divadelní představení,velký sál, vstupné 360 Kč, 320 Kč
Čtvrtek
16. 1. 17.00 Astrál
Pátek
17. 1. 20.00 Rybářský ples
Neděle
12. 1. 10.30 Divadlo Dokola, O Mrazuléně a Zmrzlíkovi, loutková
pohádka, vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč, rodinné 2.,3... dítě
zdarma!
Pátek
24. 1. 19.00 Maturitní ples Gymnázium Soběslav
Neděle
26. 1. 19.00 Paul Batto & Ondra Kříž - koncert v kině! Vstupné 150 Kč
A co chystáme na únor…
Neděle 9. 2.
10.30 Umělecká agentura Kato, O Popleteném království, pohádka, velký sál, vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč, rodinné 2.,3.…dítě zdarma!
Úterý 11. 2. 19.00 Divadlo Ungelt, Pan Halpern a pan Johnson, divadelní představení,
velký sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč

Paul Batto je trubadúr,
který má co říct – je uznáván
pro své skladby, styl hry na
kytaru a procítěný vokál.
S řadou dobře hodnocených
a milovaných nahrávek
a asi 150 koncerty za rok si
Paul udržuje stálé místo na
evropské scéně. Posledních
více jak 10 let ho téměř
všude doprovází Ondřej
Kříž, klavírista původem ze
Soběslavi spolupracující
s mnohými dalšími Českými
i zahraničními uskupeními.
Vstupné 150 Kč

Pondělí 13. ledna v 19.00 hod.

Cavewoman

Obhajoba jeskynní ženy
Divadelní představení
Vstupné 360 Kč, 320 Kč

Plesová sezona 2020
Pátek 10.1. Maturitní ples
Gymnázium Soběslav
Pátek 17.1. Rybářský ples
Pátek 24.1. Maturitní ples
Gymnázium Soběslav
Pátek 14.2. Společenský ples
Pátek 21.2. Staročeský bál
Pátek 28.2. Sportovní ples
Pátek 6.3. Ples Rolničky

Poděkování
Děkujeme všem hostům
a divákům, kteří k nám
v loňském roce zavítali.
Děkujeme všem, kteří nám
zůstávají i nadále věrní!
Vám přejeme do roku 2020
hodně zdraví, hodně úspěchů
a pohodu.

leden 2020

Předplatné Jaro 2020
• Úterý 11. února v 19.00 hod.
Divadlo Ungelt

Pan Halpern a pan Johnson

Herecký koncert pod taktovkou skvělého režiséra!
Anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva staří
muži, pan Halpern a pan Johnson. Prozrazovat více by byla škoda.
Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru v Londýně a svou
poslední roli v životě si v ní zahrál Sir Laurence Olivier.
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Kostka a František Němec
• Úterý 31. března v 19.00 hod.
Divadlo Verze

Šťastný vyvolený

Nejenom zdařilá komedie, ale i příběh k zamyšlení.
Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři.
Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má vdávat
a za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charlie se svým
vyvoleným objeví na společné večeři. Charlie ho miluje, ačkoliv své
přátele předem varuje, že je „trochu jiný“.
Jak moc jiný? Nechte se překvapit!
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml
• Čtvrtek 23. dubna v 19.00 hod.
Pantheon production s.r.o.

Perfect Days

Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.
Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku.
Ovšem jedno jí chybí - nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních
pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů
selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na
vysoké noze, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co
máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, když
je vám 40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov na kvalitního
dárce spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává prioritou a posedlostí.
Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje
(anti)feministická klišé. Hra Perfect days je vtipným důkazem toho,
že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.
Režie: Petr Kracík
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová/
Eva Lecchiová, Petra Jungmanová, Vilém Udatný
Změna v programu vyhrazena!
Předplatné je v prodeji (místa rezervujeme do konce ledna!).
Cena za předplatné 900 Kč, mimo předplatné (jednotlivá představení)
350 Kč. Informace – prodej: Jarka Palasová, produkční,
jarka.palasova@seznam.cz, tel. 724 378 898, 381 524 261
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KONALO SE V SOBĚSLAVI
ZIPOPO

V úterý 10. 12. svátečně naladil návštěvníky městské knihovny
poslední letošní podvečer poezie zvaný ZIPOPO. Zazněly verše,
příjemná hudba a vzpomínka na Karla Gotta.

Své básně opět představila pořadatelská trojice Věra Hanzalová,
Hana Veselá a Matej Věncek, šanci si zarecitovat ale tentokrát dostala také veřejnost. Zazněly verše veselé i vážné a k zamyšlení,
včetně těch v básni „Pokora“, kterou Věra Hanzalová vzdala hold

české hudební legendě Karlu Gottovi. Na veselou notu se svými
básněmi jako obvykle naladil Matěj Věncek. Šanci předvést svůj
recitační a umělecký talent ale dostali i ti nejmenší. Hudebně akci
doprovodil Soběslavský chrámový sbor, v jehož podání zazněla
mimo jiné skladba z repertoáru Karla Gotta - píseň často slýchaná
o Vánocích „Už z hor zní zvon“.
Protože byl ale advent a blížily se Vánoce, řada básní byla věnována právě tomuto období a sváteční atmosféra provázela celý
podvečer.
-min-

Děti svými zvonečky
přivolaly anděle

Česko zpívalo koledy
a Soběslav s ním

V pátek 13. prosince se sešli rodiče a děti při Zvonkovém průvodu, který už více jak deset let pořádá v Soběslavi dům dětí
a mládeže spolu s infocentrem. Kolem čtvrté hodiny odpolední
se rodiny s dětmi začaly scházet u „domečku“ a za doprovodu
dvou ponocných se pak všichni vydali přes náměstí kolem vánočního stromu až ke knihovně. Po vystoupení pěveckého sboru
základní školy ZŠ E. Beneše pod vedením paní učitelky Markéty
Vaňákové přivolaly děti svými zvonečky anděle, kteří sestoupili
z věže Hlásky a přinesli s sebou schránku na dopisy Ježíškovi a spoustu sladkých odměn pro děti. Každý, kdo chtěl, mohl
také na podiu andělům zazpívat nebo zarecitovat a odevzdat svůj
vzkaz pro Ježíška. O občerstvení se v parku postarali hasiči ze
Sboru dobrovolných hasičů Nedvědice. Návštěvníci si mohli dát
pro zahřátí svařené víno nebo čaj a k zakousnutí párek v rohlíku
nebo hranolky.				
-pim-

Město Soběslav se opět zapojilo k celonárodní pěvecké akci Česko zpívá koledy, která letos proběhla už podeváté. U vánočního
stromu se ve středu 11. prosince v podvečer sešli místní lidé, kteří
se připojili svým zpěvem ke sboru Novita a zazpívali si tradiční
koledy.
Adventní čas si zpříjemnili nejen zpěvem, ale i dobrým občerstvením, který poskytla Vánoční boudička a stánek dobrovolných
hasičů z Nedvědic. 				
-pim-
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Nové náměstí, nová tradice
V sobotu 30. 11. se do tmy v mnoha českých městech rozzářily vánoční stromy.
Výjimkou nebyla ani Soběslav.
Letos poprvé proběhlo rozsvícení vánočního stromu v režii Komise kultury, školství
a cestovního ruchu a bylo spojeno s adventním trhem Diakonie Rolničky a dnem otevřených dveří staré radnice, která v posledních letech prošla rekonstrukcí. Připraven
byl také zajímavý program pro děti. Celou
akci moderoval farář ČCE Richard Dračka a v 10:30 ji zahájil společně se starostou města Jindřichem Bláhou, s ředitelem
Rolničky Karlem Novákem a předsedkyní
kulturní komise Irenou Molíkovou. Dopoledne akci podpořil soběslavský žesťový
soubor s kapelníkem Ladislavem Blehou,
v odpoledním programu se na pódiu prostřídaly „zuškový“ flétnový soubor Napříč
pod vedením Ivy Hovorkové, komorní pěvecký sbor Anonym Voice s dirigentkou
I. Molíkovou a Two Voices písničkářky
Jany Rychterové. Před rozsvícením vánočního stromu všechny přítomné naladil na
sváteční notu sólista Moravského divadla
v Olomouci Jiří Přibyl společně s pěveckým sborem Anonym Voice.
K akci a její organizaci se redakci vyjádřila předsedkyně komise Irena Molíková.
Jak vznikl nápad udělat novou akci?
Rozhodly o tom vlastně dva hlavní důvody: Prvním bylo vytvoření nové komise,
která si dala za úkol aktivně se podílet na
kvalitě kultury města (i na základě zpětné
vazby občanů) a vymýšlet takové aktivity,
které by přinesly občanům města něco no-

Ve večerních hodiných před rozsvícením vánočního stromu plnému náměstí zazpíval Jiří Přibyl
spolu s komorním pěveckým sborem Anonym Voice

vého. Ale zároveň chce komise do připravovaných akcí zapojovat samotné občany,
spolky (druhý důvod). A v tomto bodě se to
určitě povedlo.
Koho komise přizvala ke spolupráci?
Nejprve komise oslovila Rolničku, zda by
souhlasila, aby se spojily dvě již zaběhnuté
akce: Rolničkový trh a rozsvícení vánočního stromu. A protože jsme našli společnou
řeč, začali jsme vymýšlet, čím akci ještě vylepšit. A dopadlo to, jak to dopadlo.
Oslovili jsme soběslavské školky, školy,
učiliště a povedla se výstava nádherných
betlémů – bylo jich celkem 15. K akci se
připojil dům dětí a mládeže, infocentrum,

Blatské muzeum. Požádali jsme kamarádky, aby napekly perníčky, které pak děti
zdobily v muzeu.
Jaké máte na akci ohlasy veřejnosti?
Zaznamenali jsme samé pozitivní ohlasy. Nemůžeme se samozřejmě nikdy zavděčit všem, ale snažili jsme se, aby si to
užili všichni, těmi nejmenšími počínaje.
Ohlasy byly většinou příjemné, návštěvníci vyjadřovali spokojenost. Ale akce by
se nevydařila bez vydatné pomoci všech
dobrovolníků, kterým bych chtěla za hlavní organizátory moc poděkovat. Nemůžu
jmenovitě, nestačila by stránka Hlásky, ale
byli to Soběslaváci!
Děkuji městu Soběslav za finanční podporu, kulturnímu domu, který zajistil technické zázemí a firmu na ozvučení podia, správě města za zajištění technického zázemí,
instalaci stromu a krásnou výzdobu, MAS
Lužnice a obci Sudoměřice, panu Kubešovi a dráchovským hasičům za zapůjčení
a postavení stanů, panu Dračkovi, který celý den moderoval, paní Tůmové za
výzdobu, panu Bryllovi za káď s živými
kapry, všem dobrovolníkům, kteří napekli
a připravili občerstvení do zázemí a dalším, kteří po celý den zajišťovali soutěže
pro děti.

V průběhu akce si návštěvníci prohlédli také interiéry nově zrekonstruované radnice (budovy
č.p. 1, včetně obřadní místnosti a zasedacích místností, které nebudou běžně veřejnosti přístupné.

Velké poděkování patří i všem zaměstnancům a dobrovolníkům Rolničky v čele
s Renatou Štaubrovou a Ivanem Mrkvicou,
kteří zaštítili přípravu celého trhu. Největší
poděkování patří všem kolegyním z komise, které se přípravám věnovaly asi nejvíce.
-min-
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KULINÁŘSKÉ OKÉNKO
V tomto čísle Soběslavské hlásky opět navážeme na první díl nověého seriálu o stravování ve školních jídelnách. V článku na této
straně se dočtete o školním stravování v MŠ Nerudova a dozvíte
se také zajímavé nové recepty.
Školní stravování není ve světě
běžnou věcí, jsme jednou z mála
zemí, která toto stravování
poskytuje. Stravování dětí v mateřských školách se řídí platnou legislativou. Podmínky pro poskytování školního stravování jsou dány ve vnitřních
směrnicích školy. Po celý den je dětem
poskytována plnohodnotná a vyvážená strava v přiměřeném množství
a kvalitě dle příslušných předpisů. Aby byla skladba stravy pestrá, řídíme se nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví
tak, aby byl dodržen tzv. spotřební koš, který určuje Vyhláška pro
školní stravování pro danou věkovou skupinu. Klademe důraz na
výběr kvalitních potravin a nápojů, na pestrost jídelníčku, zavádění nových receptur. Personál školní jídelny se pravidelně účastní
seminářů zaměřených na moderní školní stravování a průběžně se
vzdělává samostudiem literatury zaměřené na téma zdravého stravování, které je součástí zdravého životního stylu.
Jedna ze skupin spotřebního koše jsou ryby. Ryby jsou velice důležité pro vývoj dítěte. Jsou zdrojem plnohodnotných bílkovin, nenasycených mastných kyselin, vitamínu D a A, minerálních látek
–fosfor, sodík, vápník, jod, fluor. Jsou důležitou prevencí srdečně
cévních onemocnění. Dostatek jodu v těhotenství a v dětském věku
je podmínkou zdárného vývoje CNS (mícha, mozek) a jejích funkcí. Ryby máme tradičně spojené právě s Vánoci. V naší mateřské
škole připravujeme různé druhy ryb po celý rok.
kolektiv MŠ Soběslav

Pomazánka tuňáková se sýrem a ovesnými vločkami
(10 porcí)
Tuňák ve vlastní šťávě
250 g
Sýr Cottage
200 g
Jogurt bílý
100 g
Ovesné vločky
50 g
Citron, sůl, pažitka
Tuňáka necháme okapat, rozmačkáme a smícháme se sýrem
cottage. Přidáme bílý jogurt, umleté vločky, dochutíme a
vyšleháme.
Zapečené těstoviny s tuňákem a ajvarem
Tuňák ve vlastní šťávě
Těstoviny
Olej
Ajvar
Vejce
Cibule
Mléko
Sůl

700 g
800 g
150 g
400 g
4 ks
70 g
0,2 l

Nakrájenou cibuli osmahneme na oleji dozlatova, přidáme
tuňáka a ajvar a prohřejeme. Těstoviny nasypeme do osolené,
vařící vody a uvaříme dle návodu na sáčku. Uvařené těstoviny
promícháme se směsí tuňáka s ajvarem. Rozprostřeme na vymazaný plech, zalijeme rozšlehanými vejci a zapečeme. Podáváme se zeleninovým salátem.

MŠ NERUDOVA
„Čertování“ a předvánoční čas
Příprava
na
předvánoční
vystoupení dětí třídy Sluníčkové,
Měsíčkové
a
Hvězdičkové
vyvrcholila již ve středu 27. 11.
2019 hudebním vystoupením
v kulturním domě Národ. Podívat
se přišli jak rodiče, tak i babičky
a dědečkové. Přenesli jsme se od
podzimu prostřednictvím písniček
a tanečků až k obávanému peklu.
Děti si čertí tanec pořádně užily
a čert a Káča? Ti to na podiu pořádně rozparádili. Najednou tu
byla zima a vánoční koledy. Vždyť
vánoční čas klepal na dveře a rolničky bylo slyšet od našich malých sólistů. Děkujeme za velkou
ochotu, vstřícnost a trpělivost zaměstnancům KD Národ, kteří nám
celou dobu jak při zkouškách, tak i
při hlavním vystoupení zajišťovali
technické zázemí.
Čertování začalo u nás v mateřské

škole již 4.12.2019. Bylo připraveno pro rodiče hudební vystoupení
dětí tříd Zvonečkové, Kytičkové
a Srdíčkové. A že přišel čert
a Mikuláš a přinesl dětem nadílku,
o tom nemůže být pochyb. I když
někde ukápla malá slzička, Mikuláš vše zachránil a čert si nikoho
do pekla neodnesl. Velké čertování
proběhlo v mateřské škole 5.prosince 2019.Všechny třídy navštívil
Mikuláš, čert a anděl.
Ve třídách v adventní čas vonělo
vánoční cukroví a perníčky. „Malí
pekaři“ se pustili do práce a šlo
jim to opravdu moc dobře. Pohráli si s těstem i s bílou cukrovou
polevou a perníčky byly zdobené
originálně.
Další naše návštěva s dětmi směřovala do Senior domu v Soběslavi. Každý rok před Vánoci s dětmi

připravujeme hudební vystoupení
pro babičky a dědečky. Nebylo tomu jinak ani v úterý 10. 12.
Děti tančily a zpívaly s velkou
radostí. Odměnou jim byl obrovský potlesk publika. Rozdávaly se
i dárečky. Babičky ušily pro naše
nejmenší panenky a panáčky. Děti

na oplátku přinesly vánoční přání.
Paním kuchařkám velké díky za
výborné mufiny a perníčky. Velké
díky Pavle Marešové a Ladě Haplové, které se vždy o naše nejmenší vzorně postarají.
kolektiv MŠ Nerudova
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MŠ DUHA
Prosinec v duhové školce
První prosincový čtvrtek k nám do školky zavítal Mikuláš s anděly
a čerty, všechny děti zazpívaly nebo zatancovaly a dostaly jako
odměnu adventní kalendáře. Čerti si naštěstí nikoho neodnesli,
všechny děti slíbily, že budou hodné a budou dodržovat školková
pravidla. Za milou návštěvu, krásné kostýmy a připravené povídání děkujeme žákům 9. třídy základní školy Dr. Edvarda Beneše
a jejich paní učitelce Mgr. Šárce Zasadilové.

V prosinci jsme také tradičně připravili vánoční vystoupení pro
rodiče a další příbuzné. Už druhým rokem se všechny třídy představily v kulturním domě.
Rádi bychom touto cestou popřáli všem čtenářům Soběslavské
hlásky rok 2020 plný zdraví, smíchu a dobré nálady.
kolektiv MŠ DUHA

Holčičky z červené třídy jako berušky při jednom z vystoupení.

ZŠ E. BENEŠE
Mikulášská besídka v DUZE
Dne 5. prosince se naše třída
9.C vydala do Mateřské školy Duha v Soběslavi. Pro děti
jsme měli připravenou mikulášskou besídku, kterou s námi
pečlivě secvičovala naše paní

učitelka Šárka Zasadilová více
jak dva týdny až do úplné dokonalosti.
Když jsme vcházeli do první
třídy, cítili jsme velkou nervozitu a zodpovědnost. Děti nás

ale mile překvapily, krásně
spolupracovaly, což byl naprosto nejlepší pocit. Nejdůležitější postavu Mikuláše zastal
Tonda Stejskal, který se své
role zhostil na výbornou, pro-

tože děti na Mikuláše koukaly
s respektem a velkým nadšením. Stejně tak Lukáš Nýdl se
svojí rolí Lucifera úplně dětem
učaroval, dokonce se některé
i rozplakaly. Děti měly připravené písničky, některé třídy
i tanečky pro Mikuláše a poté
byly odměněné sladkou nadílkou z rukou andělů.
Pro nás bylo připraveno pohoštění, které jsme velmi ocenili
a děkujeme za něj. Byl to pro
nás opravdu velký zážitek
a pocta, že jsme mohli dětem
připravit mikulášskou besídku,
na kterou se určitě moc těšily. My na to budeme dlouhou
vzpomínat a myslím, že děti ze
školky také.
Nikola Smítková,
ZŠ E.Beneše, 9.C
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Florbal - 1. stupeň

Florbal – Dívky druhé a mladší chlapci čtvrtí
Dívky

Chlapci

Děvčata 6. a 7. tříd se ve čtvrtek 28. 11.
zúčastnila okresního kola ve florbalu v Sezimově Ústí. Celkem 14 dívčích týmů zde
soutěžilo o postup do krajského kola. Naše
dívky si vedly výborně a základní skupinu jednoznačně vyhrály. O vítězství pak
nastoupily k duelu proti sousední ZŠ Komenského taktéž ze Soběslavi. Ve vyrovnaném utkání rozhodl jediný gól, bohužel
v naší síti. I tak je třeba dívkám poděkovat
za jejich nasazení a předvedený výkon.
Celkové druhé místo je senzační.

Stejně jako dívky, tak i chlapci se zúčastnili
florbalového turnaje v Sezimově Ústí. Pro
velký počet škol je jejich turnaj rozdělen
do dvou dnů. My jsme zápolili ve středu
27. 11. Stejně jako dívky jsme opanovali
základní skupinu. Bohužel v boji o celkové
vítězství jsme již tak úspěšní nebyli
a z turnaje si odvezli bramborové medaile.
I tak bych rád chlapcům poděkoval za
výbornou reprezentaci školy a města, ve
kterém má tento sport dlouholetou tradici.    
J. Podlaha

Dne 7. listopadu 2019 se chlapci ze
4. a 5. tříd zúčastnili Okresního kola
poháru základních škol ve florbale
(Čeps Cup), které se odehrálo v SH TJ
Spartak Soběslav. Po první prohře se
ZŠ Komenského kluci sebrali všechny
síly a ostatní zápasy vyhráli. Bohužel
to na postup do finále nestačilo. Ve
své skupině se umístili na krásném
druhém místě. Za výbornou hru patří
všem hráčům poděkování.
E. Zimová

ZŠ KOMENSKÉHO
Naše florbalové družstvo
nedostalo jedinou branku
Zdar, jmenuji se Pavla Forsztáková a společně se svým týmem
jsme dne 28. listopadu 2019 odehrály florbalový turnaj v Sezimově
Ústí. Náš tým byl sestaven z osmi hráček + naše věrná hráčka Lůca
Nejedlá, která je bohužel zraněná, a tak s námi nemohla hrát. Jela
s námi, aby nás podpořila svým povzbuzováním.
Ve skupině jsme hrály postupně s těmito soupeřkami ze základních
škol: ZŠ S. Ústí 9. května 5:0, ZŠ Borotín 4:0, ZŠ M. Vožice 4:0,
ZŠ Helsinská 0:0, ZŠ Bechyně Školní 4:0 a ZŠ Tučapy 3:0. V celkovém pořadí naší skupiny jsme obsadily 1. místo a postoupily tak
do boje o celkové vítězství. Ve druhé skupině zvítězila ZŠ Soběslav
E. Beneše. Došlo tak na souboj o prvenství mezi soběslavskými
školami, které obraly ostatní školy táborského okresu o první dvě
příčky.
Boj o první místo a postup na krajské finále jsme lépe zvládly my
a zvítězily jsme. Jediný gól finálového utkání vstřelila do prázdné
branky K. Šimečková po parádní akci A. Stiborové. Za celý turnaj
patří dík nám všem. Makaly jsme nejen v útoku, ale i v obraně. Jako
jediné družstvo jsme v celém turnaji neobdržely jedinou branku.
V sedmi utkáních jsme měly skóre 21:0.
Sestava našeho vítězného družstva:
6. B – Zuzana Pejšová, Karolína Hamajová
7. A – Kateřina Holasová, Nikita Kyptová, Adéla Stiborová, Karolína Šimečková, Kamila Viturková a trenérka Lucie Nejedlá
7. B – Pavla Forsztáková
Pavla Forsztáková, 7.B

Florbalové stříbro mladších žáků
V úterý 26. 11. hostila hala v Sezimově Ústí florbalový turnaj mladších žáků základních škol.

Turnaj byl rozdělen do tří základních skupin. V té
naší jsme postupně přehráli ZŠ Husovu Tábor (3:0),
ZŠ Planou nad Lužnicí (3:0) a ZŠ Mladou Vožici
(6:0). Jednoznačná vítězství nás pasovala do bojů
o první tři místa. V nich jsme začali jednoznačnou výhrou nad ZŠ Bechyně (4:0). Slibně se vyvíjel i zápas
s favoritem ZŠ Zborovskou Tábor, ve kterém jsme
dlouho vedli, ale nakonec se rozešli smírně (1:1).
Jeden obdržený gól v celém turnaji nás bohužel stál
vítězství a díky tomu jsme obsadili druhou pozici za
vítěznou ZŠ Zborovskou. Druhé místo je sice velkým
úspěchem, ale chlapci jistě pomýšleli na příčku nejvyšší.
Sestava: J. Tuček - M. Máca, D. Petrásek, S. Pánek,
L. Prokeš, M. Novotný, D. Hanzal, K. Čermák.
Vladimír Máca
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SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Předvánoční čas
na základní škole

přišlo vhod občerstvení ze zabijačkových
hodů.

I v letošním školním roce byl pro žáky
připraven bohatý program. Již na sklonku podzimu nás navštívila zvířátka ze záchranné stanice v Třeboni s výukovým programem „Pasti, které zabíjejí, můžeme to
změnit“. Žáci se poutavou formou dozvěděli, jaká nebezpečí přináší lidská civilizace volně žijícím zvířatům a jak jim každý
z nás může pomoci. Po celé dopoledne nám
společnost tvořili nejen dravci, ale i roztomilí ježci. Děti si doslova na vlastní kůži
mohly vyzkoušet ostrost jejich bodlinek.

Adventní čas jsme zahájili tradičně zpěvem
koled u adventního věnce, který si žáci
sami vyrobili v rámci pracovního vyučování. Jako i v loňském roce nás i letos navštívil hodný Mikuláš s andělem a čertem
a předali dětem sladkou odměnu výměnou
za říkanku či písničku. Do konce roku nás
ještě čekal projektový den „Vánoce“, kdy
jsme si s dětmi připomněli mnohé vánoční
zvyky a tradice, upekli cukroví a vyrobili
různé vánoční dekorace. Ty jsme šli také

s žáky vyrábět i do místního senior-domu,
protože lidé si mají pomáhat, a to nejen
o Vánocích. Rok jsme zakončili procházkou kolem Nového rybníka k „Muchomůrce“, kterou jsme jako každý rok oblékli
do svátečního šatu a připravili tam i malý
piknik pro zvířátka.
Všem dětem, rodičům, kolegům a čtenářům děkujeme za spolupráci a přejeme
mnoho úspěchů do nového roku 2020, hodně štěstí, zdraví a splněná přání. Za kolektiv pedagogů
Mgr. Jana Drsová

S dalším výukovým programem za námi
přijeli tentokrát z Českých Budějovic.
Prezentaci na téma „Proč je v iglú teplo?“
připravili pracovníci Energy Centra ČB.
Součástí workshopu byla stavba kartonového iglú, která nám dodnes zdobí chodbu
školy.
Den otevřených dveří společnosti Agro-partner Soběslav pro nás byl pozvánkou
k prohlídce zemědělské techniky a velký
obdiv si u dětí získaly jednoznačně traktory
Steyr. Jeden z milých pracovníků společnosti nás areálem provedl a srozumitelně
nám vše vysvětlil. Před rozloučením nám

���
Informace
V sobotu 25. ledna se koná od 9.00 h
Tvořivá dílna. Tentokrát si budete moci
vymalovat svůj originální deštník. Dílna je
určena pro děti od 8 let i pro dospělé.
Cena: 100 Kč (deštník, barvy), pro členy
zájmových kroužků DDM 90 Kč.
Závazné přihlášky v DDM, nejpozději do
22. ledna. Bližší informace na tel. 381 522 013, 606 200 085.
V neděli 12. ledna od 9.00 h pořádáme keramickou dílnu
– „Točení na hrnčířském kruhu“. Dílna je určena pro děti od
8 let.
Cena (materiál a výpal) 60 Kč, pro členy zájmových kroužků
50 Kč.
Přihlášky předem v DDM, nejpozději do 10. ledna.
Přejeme všem dětem i rodičům vše dobré do nového roku
2020.
Upozornění: zájmové kroužky začínají po vánočních
prázdninách od pondělí 6. ledna podle rozvrhu.
Jaroslava Kohoutová

ZO ČSCH SOBĚSLAV
ZVE NA BURZU A TRHY

5. 1. 2020 od 7 do 9:30 hod. vareálu chovatelů
K nákupu drobného zvířectva, farmářských produktů
a chovatelských potřeb.

leden 2020
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Se Soběslávkou do nového roku
Tenhle text píšu na prahu adventu, zatímco k vám se dostane na
Vánoce a ještě k tomu to bude
lednové číslo Hlásky. To je ale
dobře! Stojíme totiž v čase, který
je rozkročený mezi tím, co nás potkalo a tím, (na) co (se) chystáme.
Je dobré se ohlédnout, ale je také
dobré v tom ohlížení za minulostí
nezůstat, to pak člověk zkamení
jako Lotova žena.

tá nekouše), což byla v roce 2019
novinka, na kterou určitě navážeme v dalším roce.

Pozadu v roce 2019 nezůstal ani
filmový klub, každé první pondělí v měsíci tak může v Soběslavi
patřit trochu jiné filmové tvorbě
vždy s lektorským úvodem. Podařilo se nám zařadit i drobné
ozvěny z festivalu Anifilm (Zuba-

Protože chceme, aby se lidé
potkávali i neformálně, sdíleli své
dovednosti a svůj um, pořádáme v
září, společně s desítkami dalších
měst v Česku, sousedský minifestiválek Zažít město jinak. Radost z pečení, vaření, her, divadla
i tance tak sdílelo několik desítek lidí ze Soběslavi, a dokonce
i ze zahraničí. Tentokrát jsme
tu měli loutkové představení až
z Řecka. Fotky ze Soběslavi, ale
třeba i rozhovory s aktéry se díky
celostátnímu rozměru téhle akce
objevily i na celorepublikových
fórech a náš tým navázal hezkou
spolupráci s Třeboní. Propojování
nás zkrátka baví a také nás posunuje dál.
Ne vždy se nám však daří, ale jen
tak se nevzdáváme. To třeba když
jsme bojovali za barevné kontejnery. Naštěstí barvy vyhrály.
A školní týmy tak mohly malovat
na kontejnery na tříděný odpad.
Celkem už v GraﬃtEko, jak
jsme akci před třemi lety nazvali, pracovalo 6 různých školních
týmů. A to je co říct. S podobným
nápadem letos přišla společnost
ASEKOL, která nabídla krajským městům kontejnery graficky
zpracované od známých českých
graﬃťáků. Soběslav se tak s autorskými návrhy školních týmů
vlastně zařadila po bok krajských
měst. V nadcházejícím roce zku-

Advent a Vánoce
v senior-domu

uskutečnilo vystoupení dětského folklórního souboru Ráček
a pěveckého sboru Novita.

Než jsme se nadáli, je prosinec
a s ním nádherný advent plný
očekávání a tajných přání. U
nás v senior-domu máme společný adventní kalendář, který
není z čokoládek. Ale je pro
nás možná i krásnější, jelikož
je to kalendář akcí a vystoupení, které si pro nás připravili
nejen děti, ale i dospělí. Jako
první adventní dárek jsme měli
vystoupení dětského folklorního souboru „Dubínek“ ze Sezimova Ústí, poté přišli čerti
s Mikulášem a dál následovala
vystoupení MŠ Nerudova, MŠ
DUHA, ZŠ Komenského a ZŠ
Školní nám. 56, která měla pro
nás připravené společné tvoření dětí a našich klientů. Dále se

Třetí adventní neděli k nám
přijel zvonař Michal Votruba,
který nám pověděl o svých
zvonech. Nebyl by to pravý
advent, kdybychom neochutnali vánoční punč - kde jinde, než
na našem krásně vyzdobeném
náměstí. To si necháváme jako
poslední dárek z adventního
kalendáře. Za nádherné náměstí bych chtěla poděkovat vedení
města, protože i kdyby měl člověk špatnou náladu, když vejde
na náměstí, dýchne na něj nádherná vánoční atmosféra, pohoda a spokojenost.

Soběslávka má za sebou další rok
práce pro živé město a věříme, že
i další rok před sebou. Jsme moc
rádi, že se nám podařilo udržet
autorská čtení a besedy s literáty
na terase knihovny. Tahle setkání
s literaturou si našla své příznivce
a myslíme, že se nám tak podařilo
do Soběslavi přivézt hodně
kvalitní program, který tu chyběl.
Vino et verbum má za sebou třetí
ročník a je to šňůra hvězdných
osobností české literatury - v roce
2019 - Jana Šrámková, Tereza
Říčanová, Olga Stehlíková a Jiří
Padevět. To už je závazek pro
další ročník. A nejenom to, rádi
bychom nabídku rozšířili o zimní
setkání někde v teple. Jsme sami
zvědaví, zda se nám to podaří, ale
už teď domlouváme autory, ale i
překladatele.

Jménem všech našich klientů
bych chtěla popřát všem lidem hodně zdraví, štěstí, lásky
a méně starostí do nadcházejí-

síme pro naše mladé streetartové
umělce najít trochu jiný projekt,
protože popelnice jsou nám malé
a mladí výtvarníci se nechtějí malování vzdát. Tak nám i jim držte
palce!
Poslední dva roky byly též spojeny s velkými a významnými výročími našich novodobých dějin. Při
organizování připomínky tragické
srpnové invaze roku 1968 jsme se
setkali s nadšeným přijetím a získali jsme skvělého partnera, kterému není lhostejná ani historie,
ani současnost - Blatské muzeum.
Na letošek připadlo třicáté výročí
znovunabytí svobody. Protože by
bylo opravdu smutné, kdybychom
si v Soběslavi nemohli tento, snad
nejvýznamnější svátek naší země,
připomenout, dohodli jsme se
s muzeem na společném projektu. Muzeum připravilo výstavu
a společně jsme pak tvořili program k připomínce 17. listopadu. Václav Havel na nás dohlížel
přímo z Rožmberského domu.
Součástí programu byla i děkovná
bohoslužba, dobová výloha v lékárně na náměstí, projekce filmu

Byli jsme to my?, kterou v kině
zajistila Soběslávka, vzpomínky
pamětníka, ale i zamyšlení studentů. I pro další roky chceme
udržet plodnou spolupráci s Blatským muzeem na dalších akcích.
Jak vidíte, tvořit živé město nás
opravdu baví. Snažíme se propojit
lidi přes hranice generací, sdílíme
zkušenosti z jiných měst a jsme
rádi za spolupráci s dalšími partnery, ať už skupinami nebo jednotlivci. Naším mottem je: město
tvoříme společně, my všichni!
Ano, i vy! Tak do jaké akce se
s námi pustíte? Nebojte se, zapojit
se je snadné, protože Soběslávka
tu pro vás bude i v roce 2020!
Přejeme vám, ať pro vás ten nadcházející rok není nudný a šedý,
ať se nebojíte zajímat se, přidat,
zapojit...slavit! Ať k tomu máte
dost síly a zdraví a ať vám to
přináší radost! Krásný nový rok
všem Soběslávkám a Soběslávkům!
Zdeněk Kozlíček,za Soběslávku, z.s.
sobeslavka@sobeslavka.cz,
www.sobeslavka.cz

cího roku 2020. Pokud budeme k sobě navzájem vlídnější
a upřímnější, určitě budeme

i šťastnější.
Za senior-dům v Soběslavi,
Lada Haplová
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Soběslavší automodeláři oslavili výročí

Klub AMMK Soběslav v listopadu pozval veřejnost na oslavu dvou
výročí. V roce 2019 tomu bylo 50 let od počátku činnosti automodelářů v našem městě a klub AMMK Soběslav slavil 35 let od svého založení. Oslavy se odehrály ve dvou po sobě jdoucích dnech.
V pátek 15. 11. se konalo neformální setkání, na které přijel i několikanásobný mistr světa v dráhovém automodelářství Jaroslav
Reček. V sobotu 16. 11. se současní i bývalí automodeláři nejen
z řad domácího, ale i dalších klubů, s rodinami a někteří návštěvníci z řad veřejnosti sešli v soběslavském domě dětí a mládeže,
kde bylo vedle slavnostního programu připraveno i pohoštění.
Předseda klubu Tomáš Šena přivítal přítomné včetně zakladatelů
modelářské činnosti i klubu a v krátkém proslovu přiblížil vznik,
historii a současnou činnost. Poté se slova ujal Petr Míka, iniciátor založení automodelářského klubu a závodní dráhy v Soběslavi, který v současnosti vede automodelářský kroužek v Táboře,
a další členové klubu. Opomenuty nebyly ani vzkazy od osobností, které s automodelářstvím v Soběslavi v průběhu let souvisely
a významně se přičinily, ale akce se nemohly z různých důvodů
zúčastnit.
V projevech zazněla také výzva rodičům, aby své děti vedli k tvůrčímu a zároveň zábavnému modelářskému koníčku (ať se jedná
o automodelářství nebo např. modely vlaků, letadel aj.). Klub automodelářů spolu s jeho nadšenými členy již prožil dlouhá léta,
prošel více režimy a stojí za to tento koníček nejen v Soběslavi
udržovat i nadále.
Ceremonii oslavenci zakončili slavnostním startem na dráze,
kdy si spolu zazávodili zakládající členové a „mazáci“ klubu. Po
úvodním závodu následovala volná zábava, během které se mohli
všichni občerstvit a dále sledovat přátelské závody automodelů
různých kategorií.
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Klub AMMK Soběslav vznikl v roce 1984. Dodnes aktivně
působí a v Soběslavi organizuje závody dráhových automobilů na
funkční, stabilní dráze, která je v současnosti nejstarší a zároveň
nejkratší v České republice. Od roku 1985 zdejší dráha posloužila k pořádání řady soutěží, včetně závodů mistrovství republiky.
V současnosti se každý rok v Soběslavi jezdí 1-2 závody ze seriálu
Šumava cup (neoficiální mistrovství Jihočeského kraje) a každý
měsíc se pořádají klubové závody. Členové klubu se dále se svými
modely účastní i dalších závodů na dalších dráhách v celé ČR.
Více informací o vzniku a historii automodelářského klubu přineseme čtenářům v únorové Soběslavské hlásce.
-min-

RC SOBÍK
Přejeme všem dětem, maminkám i tatínkům krásný nový rok.
Ať je pro vás numericky magický rok 2020 plný šťastných okamžiků s rodinou a přáteli. RC
Sobík se i v tomto roce pokusí
vytvářet spoustu příležitostí pro
společná setkávání nejen v naší
nové herničce, ale i na jiných
jednorázových akcích.
Po vánočních prázdninách u nás
pokračuje od 6. ledna pravidelný program, který bude platit
do konce prvního pololetí. Od
února se už budete moct těšit
opět na program nový, jenž byl
vytvořen dle Vaší poptávky na
vánočním setkání, které se konalo 16. prosince v našich prostorách.
V lednu a únoru nabízíme další
příměstské tábory pro nejmenší děti od 3 do 7 let (výjimkou
jsou starší sourozenci). Nejdříve proběhne jednodenní tábor, konající se o pololetních
prázdninách na téma: „Žijeme

divadlem“ . Během jednoho dne
seznámíme děti s typy divadel
a divadelními žánry a některé
z nich si i samy vyzkouší zahrát.
K tomu si děti domů odnesou
vlastnoručně
vyrobeného
maňáska.
Na pololetní prázdniny budou
v našem okrese navazovat hned
prázdniny jarní a i během těchto
prázdnin nabízíme příměstský
tábor. Tentokrát s tématem „Po
stopách lesních zvířátek“. Lesní
zvířátka nás budou doprovázet
po celý týden, během kterého
uskutečníme také celodenní
výlet, abychom lesní zvířátka
poznali v přírodě. Přihlášky na
tábor můžete vyplnit kdykoliv
během programu v RC Sobík.
Aktuální informace naleznete
na našich webových a facebookových stránkách.
Za kolektiv RC Sobík
Iva Čejková

Spolek RC Sobík za podpory EU OPZ a MAS Lužnice pořádá:

„Pololetní prázdniny - Žijeme divadlem“
Pro děti ve věku od 3 do 7 let (výjimkou jsou starší sourozenci)
31. ledna 2020 od 7 do 17 hodin
Děti si během dne vyzkoušejí loutkové divadlo, maňáskové
divadlo (výroba maňásků), scénický tanec a improvizaci.
Cílem projektu je pomoc rodičům s péčí o děti ve věku
od 3 do 7 let o prázdninách.
Příměstský tábor pro nejmenší během jarních prázdnin
na téma:

„Po stopách lesních zvířátek“

Pro děti ve věku od 3 do 7 let (výjimkou jsou starší sourozenci)
3. února – 7. února 2020
Program je tematicky zaměřený nejen s výletem za zvířátky
U obou táborů je kapacita jednoho turnusu 15 dětí, tak
neváhejte s přihláškami. Přihlášky v tištěné podobě
jsou k dispozici v herničce RC Sobík.
Bližší informace na tel. 725 884 824,
rodicovskecentrumsobik@seznam.cz
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PODĚKOVÁNÍ

Jako voda uplynul další rok, po který se klub dobrovolnic opět pravidelně scházel v soběslavské knihovně, aby příjemně strávil úterní dopoledne
a zároveň svou činností podpořil neziskovou organizaci Rolnička.
Touto cestou chci poděkovat všem jeho členkám i knihovně a všem
popřát hodně zdraví a krásný rok 2020. Těším se na další setkávání
a spolupráci.
Veronika Hrstková

Noví mladí záchranáři
Kroužek mladých záchranářů při Vodní záchranné službě ČČK Soběslav
má nově čtyři členy s juniorskými kvalifikacemi Z6 podle vzdělávacího programu VZS. Praktické a teoretické balíčky zkoušek - plavání,
záchrana tonoucích, první pomoc, potápění a doplňující znalosti - úspěšně složili Michal, Adam, Jáchym a Tomáš. Gratulujeme a doufáme,
že v dohledné době přibudou další kvalifikovaní jedinci z řad juniorů
i dospělých.
Za podporu naší organizace bychom rádi poděkovali městu Soběslav,
Jihočeskému kraji a dalším sponzorům. Bez nich by to nešlo. Jim a všem
dalším lidem dobré vůle přejeme šťastný rok 2020.
Kamil Dedecius

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

Pachatel v době na přelomu října a listopadu na
několika místech na náměstí Republiky i jinde v
Soběslavi, posprejoval a pomaloval různé objekty,
čímž byl dokonán trestný čin poškození cizí věci.
Vzniklé škody právnickým i fyzickým objektům dosud nejsou pevně stanoveny, nicméně již teď je jisté,
že se vyšplhají do řádů desetitisíců korun.

•

Řidička pod vlivem amfetaminu/metamfetaminu
byla hlídkou OO PČR Soběslav kontrolována a následně zajištěna dne 09. 11. v obci Soběslav. Byl jí
proveden orientační test DrugWipe 5S s pozitivními
výsledky, na výzvu policisty se odmítla podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, ačkoli toto nebylo spojeno s ohrožením života nebo zdraví. Celá věc tak bude mít dohru
na právním oddělení Městského úřadu Soběslav,
kam byla záležitost policejním orgánem oznámena.

•

Dne 10. 11. byl, vzhledem ke stylu své jízdy, kontrolován hlídkou řidič na přítomnost omamných
a psychotropních látek, kdy jeho test byl pozitivní na
účinnou látku Cannabis. I tento byl následně vyzván
k odběru biologického materiálu, kterému se podrobil a věc byla oznámena na Městský úřad Soběslav.
Za OO PČR Soběslav, nstržm. Jana Štecová
(redakčně kráceno)
SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, Tel. 602 126 685

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Vybrané akce v KD
• Čtvrtky

9., 16., 23. a 30.1.
MODRÉ Z NEBE
Vánoční výstava obrazů malířky Václavy Macků nese
název jednoho z obrazů autorky. Malířka používá vlastní
neobvyklé kombinované techniky, základem je tempera
a olej a těšit se můžete na díla zobrazující většinou anděly, ale také motýly, vážky, mořské koníky a další. Její
tvorba bývá řazena do proudu poetického surrealismu.
Výstavní místnost KD od 13 do 17 hodin, po telefonické
domluvě a při vybraných akcích pořádaných v KD.
• Úterý 21. ledna
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – PAVLA
HORÁKOVÁ
Spisovatelka, překladatelka, publicistka a rozhlasová
redaktorka. Držitelka ceny Magnesia Litera za prózu
(2019). Městská knihovna od 18:30 hodin.
• Úterý 28. ledna
AMNESTIE (film)
Hrají: Anna Geislerová, Juraj Bača, Marek Vašut, Marek
Majeský, a další, Víceúčelový sál KD od 20 hodin.
Michaela Jindová
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FOTBAL - FK SPARTAK
SOBĚSLAV

Fotbalový rok 2019 se blíží ke konci, proto je čas na
krátké zhodnocení. Naše A mužstvo ve svém ll. ročníku
uhrálo 46 bodů a skončilo na krásném 7. místě. Mužstvo
trenéra Hajiče našlo svoji tvář a ukázalo, že do divize
právem patří. Výkony našich hráčů neudivují jen naše
fanoušky, ale nezůstaly bez povšimnutí u fotbalové veřejnosti. 27 gólů Vaňka, 17 Kutnera, nestárnoucí Bouchal, opora Kuník,
Hromada a další skvělí hráči vytváří opravdu kvalitní tým s budoucností.
Do první poloviny sezony 19/20 tým vstoupil fantasticky, přezimuje na
5. místě s 27 body a má zaděláno na další milník soběslavského fotbalu.
Kádr po podzimu opustil útočník M. Dvořák, který za 4,5 roku nastřílel téměř 70 branek a zanechal v Soběslavi výraznou stopu. Naopak do přípravy by se měl zapojit Petr Koktavý (Třeboň), Daniel Svoboda (Rakousko) a restart kariéry plánuje Milan Mazouch.
Zimní příprava včetně soustředění je naplánována, takže věřím, že na
jaře se představíme ještě silnější.
Dorost trenéra Kučery po skvělých výkonech vede 1.A třídu a je cílem
soutěž vyhrát. Devět chlapců v létě v juniorské kategorii končí a přesouvá se mezi dospělé. Kluci by se měli zapojit s A-týmem nebo s B-týmem,
který se od léta 2020 bude přesouvat z azylu v Choustníku na nás stadion.
Starší žáky převzal trenér Klimt a obstojně bojují v krajské soutěži. Na
ně navazuje u mladších žáků Honza Vyhlídka, který má v kádru úctyhodných 22 chlapců, s kterými již dlouhodobě odvádí pro klub skvělou
práci. Kadety vede Martin Petrů, mladší přípravku mladý Viktor Kukla
a nejmenším předškolákům se věnuji já s Davidem Jelínkem.
Na závěr, bych rád poděkoval městu Soběslav, všem sponzorům a všem
lidem, kteří nám fandí a přejí... Do nového roku 2020 přeji všem mnoho
zdraví, štěstí, sportovních i osobních úspěchů.
Předseda klubu FK Spartak Soběslav Marek Nývlt

TURNAJ V KUŽELKÁCH
Dne 7. 12. 2019 se konal Vánoční turnaj v kuželkách
pro neregistrované hráče. Všichni předvedli kvalitní
výkony a nejlepší byli odměněni cenami od sponzorů,
kterým moc děkuji. O příjemnou pohodu s výborným
občerstvením se postarala oddílová barmanka Alena
Dudová.
Výsledky:
Muži: 1.PAVLÍČEK František
2.MOC Josef
3.KRAUS Roman

218
206
194

Ženy: 1.CHALAŠOVÁ Olga
2.VOTRUBOVÁ Jana
3.CHALAŠOVÁ Vendula

196
193
186

Děti: 1.KŘIVAN Vojtěch
2.VITURKOVÁ Kamila
3.HOLAS Jan

76
51
44

Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, Grena a.s., Jungheinrich s.r.o.

P. N.

5. ples všech přátel motorismu
Veterán Car Club Soběslav Vás srdečně zve v sobotu
1. 2. 2020 od 20 h na 5. ples všech přátel motorismu. Akce
proběhne v sále restaurace v Klenovicích a k tanci i poslechu
zahraje kapela „A proč ne“. Nikdo neodejde s prázdnou
a na jednoho z Vás čeká zajímavá odměna v podobě
motocyklu KTM! Vstupné: 150 Kč
Rezervace vstupenek na tel. čísle: 606 401 214

Pozvánka na jubilejní 20. ročník Off – road fichtel day 2020
AMK Soběslav ve spolupráci s VCC
Soběslav, zve všechny zájemce o motorismus, a motocykly zvlášť, dne 11. 1. 2020
(sobota) do areálu AMK Soběslav u letiště - Proběhne zde jubilejní 20. ročník
tradičního závodu „padesátek. Kdo má
zájem přímo se zúčastnit, může se zapsat
do přejímky startujících již od 9.00 hod.
11. 1. 2020 přímo v areálu AMK u letiště, nebo v předstartovní registraci na www.
fichtl.karvanky.cz. Diváky bude zajímat
časový sled akce. Areál bude otevřen od
9.00 pro registraci závodníků. Od 11.15
proběhnou rozjížďky jak kategorie Klasik, tak kategorie Sport. V 12.30 bude odstartován první finálový závod kategorie
Klasik, v 13.45 se odmávne finále kategorie Sport. Jedná se o závod vytrvalostní

OFF – ROAD FICHTEL DAY 2020

11. 1. 2020
Start: 11.15 rozjížďky, 12.30 finále!
Za AMK Soběslav – 1.Motocyklová,
Petr Sluka Tel. 775 954 023
POČET STARTUJÍCÍCH BUDE
OMEZEN NA max. 200 JEZDCŮ!!!
(60 min). Další podmínky se dozví startující na místě. Minulý rok se závodu zúčastnilo 103 závodníků, o souboje a zajímavou
podívanou nebyla nouze! Přijďte povzbudit všechny závodníky!
Samozřejmě nebudou chybět stupně vítězů
a večerní zábava v restauraci v Klenovicích. Občerstvení na místě zajištěno.

Možnost předstartovní registrace:
www.fichtl.karvanky.cz,
fd2020@seznam.cz
Předstartovní registrace začíná 10. 12. 2019
a končí dne 10. 1. 2020 v 23.59
Pozn. Příjezdové cesty k areálu AMK
budou značeny se symbolem FD 2020.
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Soběslavský hokej v průběhu času
V minulém čísle měsíčníku jsme věnovali
prostor oslavám 90. výročí soběslavského
hokeje a současné činnosti OLH Spartak
Soběslav. V tomto čísle se ohlédneme daleko do minulosti. Připomeneme si počátky
hokeje v Soběslavi a některé významné
změny v průběhu času.
Hokej v Soběslavi zavedl člen Sokola
Jan Vodrážka, který poprvé předvedl, jak se
pomocí zahnuté hole vede puk. Ve sportovním umění se zdokonaloval v Nymburku, kde
asi poprvé viděl tuto hru. K nám také přinesl první pravidla hokeje. Kluci, kteří si sport
zamilovali, si nejprve vytvářeli vlastní hřiště,
kde se odehrávala první sportovní klání bez
znalosti pravidel. Ti nejlepší z nich později
vytvořili jádro formujícího se soutěžního
družstva, které dle dochovaných pramenů
tvořili K. Brodský, Fr. Vašta, B. Stárek, Josef
Vránek, Vilda Hrazdíra, Jan Vondrážka nebo
V. Jirous. Tehdejší hokejky byly vhodně zahnuté a opracované větve nejlépe z jasanu,
kterým se pro svůj charakter říkalo samorosty.
Hrálo se na Solinách
Počátky soběslavského hokeje jsou pevně
spjaty se zamrzlými Solinami. Aby puk neutíkal z hřiště, byly po stranách rozmístěny
první nízké dřevěné mantinely. Branky byly
vyrobeny v závodě Lada a jejich opletení
si provedli hráči sami. První zápas sehráli
soběslavští s družstvem Tábora a utkání se
zkušenějším soupeřem skončilo 2:2. Poté již
bylo rozhodnuto o založení hokeje při S.K.
Soběslav pod vedením F. Horkého, K. Lafara
a předsedy V. Cypra. Původně velmi jednoduchou výstroj (fotbalové chrániče, trenýrky
a dres) později doplnily šité chrániče na nohy
a tělo. Snahy o vylepšení hokejky byly neúspěšné a tak samorosty ještě dlouho nenahradily. K prvním průkopníkům se postupně
přidávali noví hráči a soběslavský hokej se
zařadil mezi nejlepší v kraji. Mimo hokejové
hřiště, které si hráči upravovali sami, vznikla
na Solinách i zamrzlá plocha pro bruslící veřejnost. Za bruslení veřejnost platila a prodané vstupenky sloužily jako příjem do pokladny klubu. Hokej se hrál v rámci Sokola, kde
byl vytvořen i hokejový odbor s názvem Sokol Lada Soběslav. Náčelníkem byl funkcionář a rozhodčí pan František Hanzal. Hrálo
a trénovalo se bez trenéra podle hokejových
novin, které přivážel František Vašta z Prahy.
V roce 1937 vzniklo hokejové družstvo i při
učitelském ústavu, které jej reprezentovalo při
středoškolských hrách. Období druhé světové
války hokej stěžovalo, ale nikdy nezastavilo.
Před koncem války zabrali nacisté část školy
na okraji Solin pro své Hitlerjugend. Ten začal využívat hřiště pro své účely a docházelo
zde k ruční výměně názorů s našimi hráči,

(SK Plzeň, Mýto, České Budějovice, Zliv,
Osek …), ale dokázali se v divizi udržet.
V roce 1958 sehráli utkání se Sokolem
Toušeň na nezastřešeném zimním stadionu
v Českých Budějovicích a těsným vítězstvím
6:5 vyhráli divizi.

kteří své hřiště hájili. Tito kluci pak vytvořili
základ dorostu, který byl nejlepší v kraji.
Plivátko nebo Nový rybník
Ještě před začátkem války bylo však rozhodnuto o zavážení Solin. Plocha se postupně
zmenšovala a podmínky pro hokej se stále
zhoršovaly. Hokejisté byli nuceni najít si nové
prostory pro svůj sport. Zvažoval se Nový
rybník, který ale nebyl svou polohou vhodný. Nakonec padlo rozhodnutí využít letní
hřiště Učitelského ústavu na soutoku Lužnice
a Černovického potoka v místě označovaném
„Na špici“ (dnes zde stojí dům dětí a mládeže). Tak přišel konec éry hřiště na vodní
ploše a příchod hokejového stánku s přírodním ledem, který byl závislý na tom, jak tuhá
zima byla. Proto byl někdy nakonec využíván
i Nový rybník. Překážek a obtíží se objevovala celá řada, ale žádná nedokázala převážit
nadšení a obětavost tehdejších hráčů, činovníků a příznivců.
Tak se soběslavský hokej stále rozvíjel.
Družstvo dospělých hrálo krajský přebor
a dosahovalo výborných výsledků, zatoužilo
po vyšší soutěži – divizi. První krok se podařilo udělat v sezoně 1948 – 1949, kdy po famózním výkonu celého mužstva vybojovalo
soběslavské družstvo první místo v krajském
přeboru porážkou Bechyně s vysokým skóre
20:2.
Z výstaviště sportovní areál
Významný milník nejen pro soběslavský
hokej, ale soběslavský sport obecně, představovala Výstava jižních Čech, která se
konala v roce 1950 na výstavišti v Soběslavi
na Solinách. Po skončení výstavy byl celý
areál předán sportovcům a na místě začala
vznikat sportoviště. Konečně bylo také nalezeno místo pro zimní stadion (dnes krytá hala
s umělým ledem), který za přispění sportovců a zdejších občanů vznikl ještě tentýž rok.
Součastí byla i první tribuna pro diváky.
V přátelském utkání se představilo kompletní ligové mužstvo Sokol SKP České Budějovice. Hokejisté v novém hokejovém stánku odehráli hokejovou soutěž v letech 1951
– 1960. Jednoduché soupeře neměli

Od divize k 2. lize
Po ní nastoupila 2. liga. V reakci na ni rozšířili hokejisté své družstvo o další přespolní
hráče, např. Františka „Antala“ Staška z Veselí n. L. Trénovali jak hokej, tak fyzickou
kondici. Úkolem vedení oddílu bylo zajistit
finance pro dosud nejnáročnější soutěž. Tak
vznikl nápad kolektivního členství, který
umožnil především odborovým organizacím
podniků v Soběslavi přispět na činnost zakoupením potřebného vybavení. První zápas
proti Dukle Litoměřice v Ústí nad Labem
prohráli za přihlížení 2 000 diváků. V druhém zápase s Jiskrou Havlíčkův Brod v Českých Budějovicích již svého soupeře porazili. V dalších zápasech přišla řada porážek
a některá vítězství. Poslední utkání proběhlo
v Karlových Varech a bylo tečkou za 2. ligou. Soutěž se nepodařilo udržet a družstvo
skončilo předposlední. Soupeři tehdy měli
ale lepší podmínky. Především dostatek ledu
na vlastním zimním stadionu.
Plocha s umělým ledem
Významným milníkem pro soběslavský hokej
byla přestavba zimního stadionu, která začala
na podzim 1972. Kopaly se sněžné jámy a základy pro novou severní tribunu, kanalizace
apod. Zavezené Soliny opět ukázaly svou tvář
a tak se pracovalo i ve vodě. Bylo nutné
nasadit ponorná a kalová čerpadla. Většina
prací byla prováděna brigádně. Dopoledne
pracovala parta důchodců, odpoledne brigádníci z firem a hlavně hokejisté včetně výboru. V letech 1973 - 74 se pracovalo hlavně
na ploše. Na slavnostní otevření stadionu
a následné utkání mužů se tehdy přijelo podívat 2 500 diváků. Sezona 1974 – 75 se tak
odehrála historicky poprvé na umělém ledě v
Soběslavi. Mezi hráči týmu mužů se objevují
další významná jména včetně Romana Božka
a Jiřího Lály.
-minPozn: Na stránkách Soběslavské hlásky není
možné věnovat tématu tolik prostoru, kolik
by si zasloužil. Rozsáhlé informace k historii
soběslavského hokeje včetně řady fotografií a
přehledu hráčů naleznete v knize Soběslavský
hokej od autorů J. Boušky a L. Koláře, která zároveň posloužila jako zdroj redakci při
tvorbě tohoto článku.
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Zajímavosti:

HOKEJ

ze soběslavského hokeje
•

Po roce 1947 se na zápas do Bukovska jelo na
saních tažených koňmi. Cesta stála 300 korun
a spropitné kočímu 100 korun (citováno
v pokladní knize).

•

Sport ani v 50. letech nebyl levný. Peníze na
činnost družstvo získávalo i díky pořádání společenských akcí, včetně masopustního karnevalu
na ledě v roce 1947. Když bylo třeba, vybíralo se
i na zápasech. Výdaje ale byly značné. Při každém zápase se platila náhrada hostujícímu družstvu. Dále se platilo rozhodčím, hráčům se platil
čaj a dojíždějícím hráčům cestovné. Na zápasy
se jezdilo autobusem, ale i nákladním autem
nebo vlakem.

•

Finanční náklady na 2. ligu po roce 1958 byly
111 949 Kčs. Pro porovnání tehdejší průměrný
plat, který činil něco kolem 1 200 měsíčně.

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ PROSINEC/LEDEN 2020
OLH SPARTAK SOBĚSLAV
21.12.
4. 1.
9. 1.
11. 1.
12. 1.
18. 1.
24. 1.
25. 1.
25. 1.
26. 1.
26. 1.

17.00 h
13.30 h
18.30 h
10.00 h
17.00 h
10.00 h
17.30 h
10.00 h
16.00 h
9.30 h
17.00 h

ČR U16 RUSKO
MŽ,SŽ HC MOTOR
JUNIOŘI HC MĚLNÍK
DOROST HC LEDEČ NAD SÁZAVOU
MUŽI HC VIMPERK
4+5TŘ. HC MILEVSKO
JUNIOŘI PZ KLADNO
MŽ HC DOMAŽLICE
JUNIOŘI HC HVĚZDA PRAHA
DOROST LEV BENEŠOV
MUŽI HC VESELÍ NAD LUŽNICÍ

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS - LEDEN 2020
program sportovišť TJ Spartak
na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
ST 1. 1.
ČT 2. 1.
PÁ 3. 1.
NE 5. 1.
NE 12.1.
NE 19.1.
NE 26.1.

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

inzerce

UNISERVIS W s.r.o. Soběslav
Zpracujeme účetnictví,
daňovou evidenci, evidenci DPH,
silniční daň a mzdovou agendu

Vstupné 40 Kč

pro firmy i fyzické osoby
Vejvar Jan - 722 096 777,
vejvar.jan@seznam.cz

Automotoklub Soběslav dlouhodobě
pronajme Autokemp Karvánky

GEODETICKÉ PRÁCE

V areálu kempu je hlavní budova s recepcí, restaurací, kuchyňkou pro ubytované hosty, společenskou místností a WC. Dále jsou v areálu dvě samostatné
budovy s umývárnou a WC, 30 chatek s celkovou kapacitou 109 lůžek, 50 přípojných míst na karavanová stání. Celková plocha kempu je cca 30 000 m2.
Stávající provoz duben – říjen, sezona 2019 je tedy již ukončena.

Tel.: + 420 605 163 108

Další informace a foto na: http://www.karvanky.cz.
Nabídka uchazeče o pronájem bude obsahovat: Podnikatelský záměr, či koncepci provozování a rozvoje kempu a služeb – Nabídkovou cenu ročního
nájemného.
Reference kontakty pro získání dalších informací a domluvu k prohlídce:
tel. 606 753 503 nebo 608 522 116 e-mail: amk@karvanky.cz.
Uzávěrka nabídek je nejpozději do 17. 2. 2020.

Ing. PETR SEDLÁČEK

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Řádková inzerce
•
•

Nástěnný kalendář Soběslav 2020
Kalendář je k dostání v infocentru
za 199 Kč

Prodej
Nemovitosti - www.inrekareality.cz
Koupě
Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi
a okolí. Tel. 776 092 862

Koupím starší motorku Babeta, Jawa, Zetku,
Simson, Pionýr, Stadion. Tel: 721707587
Ostatní
• Pronajmu garsonku od února ve Zvěroticích
u Soběslavi. Další info na tel. 777 110 904.

•

Stáněte si mobilní aplikaci a buďte V OBRAZE

Zprávy z města,
aktuality,
kulturní akce
a jiné ...
ke stažení na App Store a Google Play

Zakoupením kalendáře
přispějete
částkou 20 Kč
Diakonii ČCE Rolnička
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKČNÍ ZIMNÍ CENY NA
UZAVŘENÉ ZAKÁZKY

na sociální síti

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

Infocentrum

VESCE 44, Soběslav

www.facebook.com
InfocentrumSobeslav
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Uzávěrka inzerce 10. 1., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Všem našim zákazníkům přejeme
veselé Vánoce a hodně štěstí
v novém roce.
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
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