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Dočtete se v tomto čísle:

S ohledem na opatření týkající se pandemie koronaviru lidé v březnu
často mířili do ústraní a vyhledávali čerstvý vzduch a krásy přírody. Kulturní akce byly po většinu měsíce zrušeny, naopak lokality jako Svákov,
Nový rybník nebo Hronův lesík napomáhaly k regeneraci těla i duše.
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KORONAVIRUS - AKTUALITY
Kulturní, sportovní a společenské akce byly v souvislosti
s pandemií koronaviru do odvolání zrušeny. Aktuální informace
sledujte na webových stránkách a FB profilech města a organizátorů akcí.

Informace ke koronaviru
naleznete na internetu
Průběžně sledujeme vývoj situace ohledně pandemie koronaviru. S ohledem na měsíční periodicitu vydávání zpravodaje a s tím související
neaktuálnost sdělení týkajících se pandemie
upozorňujeme, že aktuální informace naleznete
na webových stránkách města a FB profilu
infocentra. Na webových stránkách města
v Portálu občana se můžete také přihlásit
k odběru pravidelného newsletteru, díky kterému budete informace dostávat několikrát
do týdne do Vaší e-mailové schránky. Aktuality jsou dále vyhlášovány městským rozhlasem.

Další informace:

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

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

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

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

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

Ošetřovné pro živnostníky
Na základě usnesení vlády ze dne 26. 3. 2020 bude Obecní živnostenský
úřad v Soběslavi od 1. 4. 2020 přijímat žádosti o ošetřovné pro OSVČ
na děti mladší 13 let.
Bližší informace je možné získat na www.musobeslav.cz. a Obecním
živnostenském úřadu na tel. č. 381 508 188 nebo 381 508 193.
				
Iva Blažková, OŽÚ Soběslav

Informace o provozu Lékařské služby první
pomoci v Soběslavi
V budově POLIKLINIKY Soběslav je v provozu Lékařská služba první pomoci od pondělí do
pátku v době od 18 do 22 hodin a v sobotu
a neděli v době od 8 do 18 hodin. Vždy je přítomen lékař společně se zdravotní sestrou. Jejich
úkolem je poskytovat rady a informace, pouze
však telefonicky na číslech: 381 521 238 nebo
704 346 580. V případě potřeby má lékař možnost kontaktovat odběrová místa a odeslat pacienty k dalšímu vyšetření.
Informační linka v souvislosti s koronavirem
1212
V případě vážných zdravotních problémů
či ohrožení života volejte linky 155 a 112.
Koronavirus infolinka Krajské hygienické
stanice
+420 736 233 176, +420 704 829 502,
+420 703 365 986, Po - Pá: 7:00 - 17:00
Ministerstvo zdravotnictví
Informace naleznete na adrese: koronavirus.mzcr.cz.

Poplatky za odpady a ze psů
Žádáme občany města, aby poplatek za odpad
a ze psů uhradili v souvislosti s ochranou proti šíření koronaviru v dubnu, popř. po zmírnění
krizových opatření.
-min-
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 25. února 2020.

Usnesení č. 4/046/2020
Rada města schvaluje účetní závěrku
Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše, za rok 2019 předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem Říhou. Kladný
výsledek hospodaření ve výši 697,92 Kč
bude převeden do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Dr. E. Beneše na rok 2020
v předloženém znění.
Usnesení č. 4/047/2020
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Soběslav, Komenského ul., za
rok 2019 předloženou ředitelem ZŠ Mgr.
Janem Holasem. Kladný výsledek hospodaření ve výši 10.056,43 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského ul. na rok 2020
v předloženém znění.
Usnesení č. 4/048/2020
Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za
rok 2019 předloženou ředitelkou MŠ Bc.
Evou Kuklovou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 9.084,19 Kč bude rozdělen
následujícím způsobem: 3.000 Kč do fondu odměn a 6.084,19 Kč do rezervního
fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ Nerudova ul. na rok 2020
v předloženém znění.
Usnesení č. 4/049/2020
Rada města ukládá realizovat usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 19. 2. 2020.
Usnesení č. 4/050/2020
Rada města souhlasí s uzavřením
veřejnoprávních smluv s organizacemi
a spolky na poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města
na rok 2020 následujícím způsobem (viz
tabulka)
Usnesení č. 4/051/2020
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a TJ Spartak Soběslav, z. s., na poskytnutí
dotace ze schváleného rozpočtu města
na rok 2020 ve výši 4.000.000 Kč, a to
na opravy a údržbu sportovišť, ztráto-

Tabulka k usnesení č. 4/050/2020
15.000 Kč Činnost
Český svaz chovatelů ZO Soběslav

15.000 Kč

Okresní výstava drobného zvířectva

10.000 Kč Farmářské trhy města
Český svaz včelařů Soběslav ZO
Soběslav

7.000 Kč Odborný seminář

Ochrana fauny České republiky
Votice

30.000 Kč Činnost

Soběslavský žesťový orchestr L.
Bleha

7.000 Kč Činnost

Český rybářský svaz MO Soběslav

2.000 Kč Dětské rybářské závody

Dudácký soubor Jitra Soběslav

5.000 Kč

Pěvecký sbor Novita Soběslav

Sborník z činnosti a působení
souboru

12.000 Kč Činnost
10.000 Kč Festival pěveckých sborů

Vodní záchranná služba ČČK
Soběslav

45.000 Kč Činnost

Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“

15.000 Kč Činnost

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského

5.000 Kč Činnost

Svaz tělesně postižených Soběslav
Český kynologický klub Soběslav

13.000 Kč Činnost
5.000 Kč Činnost

HAMAVE, Mgr. Hana Žvachtová

10.000 Kč Činnost

Český červený kříž OS Tábor

5.000 Kč Činnost

SDH – Sbor. dobrov. hasičů Nedvědice

50.000 Kč Činnost

SDH – Sbor. dobrovol. hasičů
Soběslav

50.000 Kč Činnost
25.000 Kč Soběslavské okruhy

G. Benedikt Švec cykloteam Želeč
TJ Sokol Soběslav
Společnost „I MY“ Soběslav

25.000 Kč

Soběslavský maraton – Mistrovství JČ

15.000 Kč Činnost
15.000 Kč Činnost
3.000 Kč Hračkofest

Soběslávka, z. s.

10.000 Kč Činnost

Komorní pěvecký sbor Anonym
Voice

15.000 Kč Činnost
20.000 Kč Dobrovol – festival

Diakonie ČCE – středisko Rolnička

6.000 Kč Rolničkování – oslava dne dětí
6.000 Kč Dobroběh
20.000 Kč

Karneval, zvonkový průvod, den
dětí

10.000 Kč

Vystoupení mažoretek a roztleskávaček

Dům dětí a mládeže Soběslav
Rodičovské centrum Sobík

15.000 Kč Činnost

Michaela Oubramová Radová

20.000 Kč Kreativ 2020

Svaz diabetiků Tábor

3.000 Kč Činnost

Chrámový sbor sv. Petra a Pavla

10.000 Kč Činnost

Domácí hospic Jordán

10.000 Kč Činnost
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vost provozu zimního stadionu a na podporu sportovní činnosti oddílů TJ Spartak
Soběslav.
Usnesení č. 4/052/2020
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a
SK Domeček Soběslav, z.s., na poskytnutí
dotace ze schváleného rozpočtu města na
rok 2020 ve výši 80.000 Kč, a to na podporu sportovní činnosti oddílů SK Domeček
Soběslav, z. s.
Usnesení č. 4/053/2020
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Florbal Soběslav, z.s., na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok
2020 ve výši 140.000 Kč, a to na podporu
sportovní činnosti oddílů spolku Florbal
Soběslav.
Usnesení č. 4/054/2020
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a Diakonií ČCE – střediskem Rolnička
Soběslav na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2020 ve výši
340.000 Kč na podporu činnosti.
Usnesení č. 4/055/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání
mezi městem Soběslav a společností České
dráhy, a.s., České Budějovice, na pronájem
nebytových prostor ve výpravní budově
čp. 264 v Riegrově ulici, Soběslav II, o celkové výměře 143,32 m2 na dobu neurčitou
s účinností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 4/056/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1.
2001, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s.r. o., kterým dochází k úpravě
přílohy č. 1, s účinností od 1. 1. 2020.
Usnesení č. 4/057/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Strabag,
a. s., Praha, provozní jednotka Soběslav, na
realizaci opravy komunikace v ulici Mrázkova v Soběslavi za cenu 313.056,19 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 4/058/2020
Rada města souhlasí na návrh bytové komise s přidělením městského bytu velikosti
1+KK na adrese Soběslav, část Soběslav I,
Protifašistických bojovníků čp. 134/14,do
nájmu Jiřímu Matesovi, s výměnou
městského bytu velikosti 3+1 na adrese
Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky čp. 109, který má v nájmu paní Halina
Kalčíková, za městský byt velikosti 1+0 na
adrese Soběslav, Soběslav II, Kadlecova
čp. 306, který má v nájmu Lukáš Havlíček,

Senior bowling
Veteran car club Soběslav
Pavel Snášel
Hudební folková skupina Flow Track
Petr Procházka Budo klub
Taneční oddíl United Movement

3.000 Kč

Mistrovství Evropy seniorů
Bologna

20.000 Kč O pohár města Soběslav
5.000 Kč Country festival Plovárna
10.000 Kč Činnost
4.000 Kč Činnost
10.000 Kč Činnost
20.000 Kč Taneční soutěž v Poreči

Gymnázium Soběslav

5.000 Kč Gymplfest 2020

SK Viktoria Tábor

8.000 Kč Silvestrovský běh

M. Procházková

5.000 Kč T-mobile olympijský běh

Svaz neslyšících a nedoslýchavých,
z. s.

5.000 Kč Činnost

Náhodný výběr – kapela

10.000 Kč Činnost

Fokus Tábor, z. s.

7.000 Kč Činnost

Husitské muzeum – pob. Blatské
muzeum

5.000 Kč Katalogy umělců z regionu

Farní charita Týn n/Vlt.

25.000 Kč Činnost

Aeroklub Soběslav, z. s.

12.000 Kč

Farní sbor ČCE v Soběslavi

12.000 Kč Živý betlém

Pálení čarodějnic, drakiáda, den
t. sportů

Český zahrádkářský svaz ZO
Soběslav

7.000 Kč Činnost

APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor

10.000 Kč Činnost

Rodinné centrum Radost, o. p. s.

10.000 Kč Činnost
20.000 Kč Činnost

Soběslavská chasa mladá

8.000 Kč Staročeský bál
7.000 Kč Stavění máje
1.000 Kč Soutěž o nejlepší sekanou

Spolek přátel Soběslavské pekárny

1.000 Kč Soutěž o nejlepší řežábek
1.000 Kč Soutěž o nejlepší kremroli

Spolek aktivního stáří a porozumění

5.000 Kč Činnost

Linka bezpečí

7.000 Kč Činnost

Setkání s hudbou, o. s.

30.000 Kč Komorní festival 2020

Římskokatolická farnost Soběslav

8.000 Kč Noc kostelů

Město Tábor

4.000 Kč Soutěž Talent roku

školy Soběslav

5.000 Kč Lehkoatletické závody škol

a s přenecháním městského bytu velikosti 1+1 na adrese Soběslav, Soběslav II,
tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 59/34, do nájmu
Pavlu Milotovi.
Usnesení č. 5/059/2020
Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2019 předloženou ředitelkou senior-domu Ing. Zinou
Petráskovou. Kladný výsledek hospodaření
ve výši 99.569,54 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Senior-domu Soběslav na rok 2020
v předloženém znění.

Usnesení č. 5/060/2020
Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2019
předloženou ředitelem Mgr. Petrem Valešem. Kladný výsledek hospodaření ve výši
41.567,06 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 30.000 Kč do fondu odměn a
11.567,06 Kč do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Kulturního domu města Soběslavi na
rok 2020 v předloženém znění.
Usnesení č. 5/061/2020
Rada města schvaluje účetní závěrku Ma-
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teřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru,
za rok 2019 předloženou ředitelkou MŠ
Mgr. Alenou Krejčovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
43.475,65 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 32.000 Kč do fondu odměn
a 11.475,65 Kč do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán MŠ Duha na rok 2020 v předloženém
znění.
Usnesení č. 5/062/2020
a) Rada města bere na vědomí výsledek
inventarizace majetku a závazků města
Soběslavi, městských částí Chlebov a
Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů,
provedené k 31. 12. 2019, dle zápisu
zpracovaného
pracovnicí
finančního
odboru MěÚ paní A. Pickovou.
b) Rada města souhlasí s vyřazením
majetku z evidence za rok 2019 dle návrhu
předloženého inventarizační komisí.
Usnesení č. 5/063/2020
Rada města souhlasí se změnou organizační struktury MěÚ Soběslav dle návrhu
předloženého tajemníkem MěÚ Ing. Radkem Bryllem s účinností od 1. 3. 2020.
Usnesení č. 5/064/2020
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava chodníků Soběslav 2020 - I.
etapa“, které se bude konat 23. 3. 2020
v 10:00 hodin na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové
Mgr. Pavel Lintner – místostarosta města
Michal Turek – člen RM
Jiří Pour – pracovník KT MěÚ
náhradníci
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Mgr. Michal Pánek – člen RM
Ing. Bohumír Ctibor – KT MěÚ
Usnesení č. 5/065/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím
Lagnerem, projektové práce, Soběslav,
na zpracování projektové dokumentace
(komunikace, chodníky, VO, rozvody NN)
k územnímu řízení na akci „Komunikace
a inženýrské sítě pro RD u sídliště Svákov,
Soběslav – 3. etapa“ za cenu 70.400 Kč.
Usnesení č. 5/066/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a p. Pavlem
Mrázem, projekce VHS + ZTI, na zpracování projektové dokumentace (kanalizace,
vodovod, plynovod) k územnímu řízení na
akci „Komunikace a inženýrské sítě pro RD
u sídliště Svákov, Soběslav – 3. etapa“ za
cenu 57.000 Kč.
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Usnesení č. 5/067/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
SOVT-RADIO, spol. s r. o., Vodňany, na vybudování bezdrátového rozhlasu v městských částech Chlebov a Nedvědice za
cenu 156.020 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/068/2020
Rada města souhlasí s podáním žádosti o
dotaci z programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, Opatření č.
2, na akci „Stavební úpravy společenského
centra v Chlebově“. Spolufinancování města bude zajištěno z rozpočtu města na rok
2020.
Usnesení č. 5/069/2020
Rada města souhlasí se změnou pojistné
smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav
a Českou pojišťovnou, a.s., spočívající v navýšení pojištění majetku města pro rok
2020 o 738 Kč v souvislosti s dopojištěním
výpravní budovy a zvýšením hodnoty objektu smuteční síně na hřbitově v Soběslavi.
Usnesení č. 5/070/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o zemědělském
pachtu ze dne 4. 3. 2015 mezi městem
Soběslav a p. Alešem Novákem, Nedvědice, na propachtování pozemků p.č. 802/3,
803, 804/1, 804/2 v k.ú. Nedvědice a p.č.
581 v k.ú. Rybova Lhota o celkové výměře 1,6915 ha, které jsou ve vlastnictví
města, na dobu určitou od 1. 4. 2020 do
31. 3. 2025.
Usnesení č. 5/071/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Soběslav a společností N+N Soběslav, s.r.o., Soběslav,
na pronájem nebytového prostoru ve
vlastnictví města o výměře 35 m2 v domě
čp. 150 na náměstí Republiky, Soběslav
I, na dobu určitou od 1. 4. 2020 do
31. 3. 2025.
Usnesení č. 5/072/2020
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v Domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi dle
návrhu předloženého sociálně zdravotní
komisí.
Usnesení č. 5/073/2020
Rada města souhlasí s účastí starosty města Ing. Jindřicha Bláhy na studijní cestě do
Burgundska (Francie) ve dnech 6. – 13. 6.
2020, kterou pořádá Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska.
Usnesení č. 5/074/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na akci „Oprava parkoviště u Polikliniky Soběslav“, které se konalo 9. 3. 2020.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Strabag, a. s., Praha, za cenu 998.762,81 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 5/075/2020
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Změna č. 2 územního
plánu Soběslav včetně úplného znění po
změně č. 2 ÚP Soběslav“, které se konalo
4. 3. 2020.
Vítězem výběrového řízení se stal Ing. arch.
Jan Stach – Aska, architektonické studio,
Tábor, za cenu 125.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/076/2020
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele na zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Předprostor škol
v Soběslavi“ v následujícím složení:
členové
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Petr Lintner – člen RM
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
náhradníci
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Jaroslav Himpan – člen ZM
Usnesení č. 5/077/2020
Rada města se seznámila s variantním
návrhem prodejního stánku na náměstí
Republiky v Soběslavi zpracovaným firmou AlfaHaus, s. r. o., Chýnov, a souhlasí s jeho realizací ve variantě č. 1 (dřevo,
omítka).
Usnesení č. 5/078/2020
Rada města projednala variantní návrh výzdoby smuteční síně na hřbitově v Soběslavi předložený akademickým malířem Teodorem Buzu a souhlasí s realizací varianty
„Střípky života“.
Usnesení č. 5/079/2020
Rada města na základě výsledku hodnocení veřejné zakázky organizované ředitelkou
MŠ Duha Mgr. Alenou Krejčovou souhlasí
se zakoupením DHM – el. konvektomatu
Rational od společnosti INGASTRO, s. r. o.,
Tábor, za cenu 446.145,68 Kč vč. DPH.

Město Soběslav srdečně zve
veřejnost na 9. zasedání

Zastupitelstva
města Soběslavi
které se přesouvá z 15. 4.
a bude se konat
29. 4. 2020 od 18 h
zasedací síň v budově č.p. 1
na náměstí Republiky
(stará radnice)
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Město Soběslav
vypisuje výběrové řízení na strážníka Městské policie Soběslav
Požadavky:

Přihláška musí obsahovat:

nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:

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

Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
•
•
•

životopis,
výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
ověřenou kopii dokladu o

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

Vývoj prací na modernizaci trati ve směru Soběslav - Doubí
Vážení občané.
Jak jsem Vám již psal v minulém příspěvku, v měsíci únoru došlo k aktualizaci
harmonogramu prací na rok 2020 včetně
využívání přístupových komunikací na
stavbu a s tím souvisejících objízdných
tras a omezení dopravy. Na základě tohoto harmonogramu bych Vás chtěl seznámit
s předpokládanými dopady prací do dopravní situace v městě Soběslav.

Důvodem uzavírky je vybudování
pilíře estakády, který je v kolizi se
současnou komunikací. Proto dochází k uzavírce komunikace a k jejímu
následnému vybudování v nové trase.
Uzavírka bude trvat 3 měsíce, tedy od
1. 4. 2020 – 30. 7. 2020.
•

Přehled realizovaných činnosti v měsících březen a duben roku 2020:
• Pokračuje realizace přeložek inženýrských sítí v lokalitě stavby za účelem
v dostatečném předstihu zabezpečit jejich funkci i v době vlastní realizace.
Při těchto přeložkách bude docházet
k dílčím odstávkám el. energie, vody,
případně plynu. O termínech těchto
odstávek budete informováni standartním postupem na vývěskách příslušných úřadů. V nejbližší době dojde
k přeložení vzdušného vedení u Zárubova mlýna a vedení 22 kV severně od
města Soběslav. Termín byl stanoven
na 2. a 3. týden v měsíci březnu.
•

Na tuto přeložku bude navazovat uzavírka komunikace III/13527 v prostoru pod budovanou Černovickou estakádou. Příjezd k obytným objektům
u Zvěrotic bude zajištěn směrem od
Soběslavi. Dále bude zajištěn i příjezd
směrem od Sedlečka. Příjezd do Zárubova mlýna bude probíhat po vzájemné koordinaci přímo se zhotovitelem
estakády. Objízdné trasy budou vyznačeny.

•

•

V souběhu se zmíněným termínem budou probíhat práce na přeložce komunikací II/135 a III/13521 (propojení ul.
Tyršova s ul. Petra Bezruče). Uvedení
do provozu této spojky předpokládáme do termínu 30. 8. 2020. Výstavba
této „spojky“ si vyžádá místní omezení provozu v lokalitě křižovatky
u stavebnin S+Ř směrem k spol. Goliat. Ve zmíněném úseku bude společně
s našimi činnostmi probíhat i výstavba
nových sítí splaškové a dešťové kanalizace a nově budovaný středotlak plynu. Práce budou v předstihu koordinovány se společnostmi, které mají z této
komunikace vjezdy do svých areálů.
Z naší strany bude snaha o co nejmenší omezení jejich provozu. Jedná se
o jak vjezdy a výjezdy vozidel, tak
i o odstávky sítí.
Až po zprovoznění výše zmíněného
úseku „spojovací“ komunikace dojde
k uzavření ul. Tyršova a převedení
dopravy „spojkou“ do ul. Bezručova.
Tento stav bude již trvalý.
Kromě výše popsaných činností probíhají v současné době práce na zhotovení provizorních obchvatů stavenišť
budoucích mostů na komunikacích
III/13528 (komunikace Janov – Mysl-

kovice) a na polní cestě spojující obec
Klenovice s obcí Sedlečko. Obchvaty
by měly být hotové do 1. 4. 2020, kdy
na ně bude převeden provoz. Pohyb
chodců bude taktéž zajištěn.
•

Dále pokračují práce na výstavbě Zvěrotického tunelu, Černovické estakádě, zahajujeme práce na estakádě přes
Kamenný rybník a dále pokračujeme
na vývozu materiálu ze stavby.

•

Od 1. 4. 2020 se zahájí práce na všech
dalších umělých stavbách v plném
rozsahu.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem žádáme obyvatele daných lokalit,
kde probíhají nebo budou práce probíhat,
o schovívavost s čistotou komunikací
a se zvýšeným provozem nákladních automobilů. Čištění komunikací máme zajištěno, nicméně čisticí technika nemůže
být soustavně na všech místech najednou.
Chápeme připomínky ke stavu čistoty komunikací, které se k nám jako k dodavateli
stavby dostanou a snažíme se je vždy operativně řešit. Vzhledem k zahájení prací na
celém úseku stavby uvažujeme o navýšení
čisticích mechanizmů, abychom zajistili
bezpečný a plynulý silniční provoz.
Závěrem Vás chci informovat o spuštění
webových stránek stavby, kde se můžete
dozvědět více informací o průběhu realizace prací www.sobeslav-doubi.cz
Ing. Michal Mokrý, ředitel stavby
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Soběslav usiluje o titul Historické město roku 2019
V březnovém čísle Soběslavské hlásky
jsme informovali o postupu města
Soběslav do celostátního kola v soutěži
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci
Programu
regenerace
městských
památkových rezervací a městských
památkových zón za Jihočeský kraj. Do
Soběslavi přijela 25. února hodnotící
komise složená ze zástupců ministerstva
kultury, ministerstva pro místní rozvoj
a Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska. Zástupci města a
městského úřadu zodpověděli jejich
dotazy a provedli je po památkách
Městské památkové zóny Soběslav,
včetně staré radnice, náměstí a městské
knihovny. O výsledcích budeme
informovat v Hlásce.
Vítězství v krajském kole soutěže znamená pro město Soběslav velký úspěch
a prestiž. Soběslav navíc získává v souvislosti s umístěním významnou finanční částku, kterou může využít za účelem
dalšího rozvoje města. Starosta Jindřich
Bláha nám sdělil, jak na umístění pohlíží a jaké má město záměry s finančními prostředky, které díky postupu do
celostátního kola získalo. Děkujeme za
rozhovor.
Těší Vás úspěch v krajském kole soutěže
o titul Historické město roku 2019, ve
kterém město Soběslav získalo vítěznou
pozici v konkurenci měst, jako jsou Prachatice nebo České Budějovice?
Ocenění Historické město roku 2019
v Jihočeském kraji nás samozřejmě těší
i s ohledem na skutečnost, že Prachatice
a České Budějovice mají více významných
památek a jsou turisticky atraktivnější.
Co v krajském kole komise hodnotila?
Komise hodnotila obnovu historického
centra a budov na náměstí, úroveň péče

o zeleň a veřejná prostranství, technickou infrastrukturu a životní prostředí.
Významným kritériem hodnocení byla
rovněž nabídka služeb návštěvníkům
města a spolkový život v posledních deseti letech. Spolky v Soběslavi jsou velmi
aktivní, a zvláště bych vyzdvihl práci Obce
baráčníků.
Komu vděčíme za obnovu památek
v Soběslavi a tedy i toto umístění v soutěži?
Titul Historické město roku 2019 v Jihočeském kraji je zcela jistě oceněním práce
členů rady města a většiny členů zastupitelstva města v tomto i uplynulých volebních období. Samozřejmě je to i práce
některých zaměstnanců MěÚ v Soběslavi,
jmenovitě Ing. arch. Dagmar Buzu, která
má na starosti památkovou péči. Poděkování také patří občanům města za trpělivost, především při rekonstrukci náměstí.

Na ocenění má významný podíl i soběslavský rodák Ing. arch. Jaromír Kročák, který
projektoval velké akce v Soběslavi, například vestavbu knihovny do Rožmberského
hradu, obnovu staré radnice a kompletní
rekonstrukci náměstí. Nebyly však hodnoceny pouze stavby města. Velkou rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších památek
ve městě – Smrčkova domu provádělo Husitské muzeum. Obnovou prošel i vnější
plášť kostela sv. Petra a Pavla na náměstí,

který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti.
Může dle Vašeho názoru úspěch v soutěži podpořit místní cestovní ruch a přilákat více turistů?
Titul Historické město roku 2019 v Jihočeském kraji je pro naše město velmi prestižním oceněním. Pokud se projeví zvýšením návštěvnosti, budeme samozřejmě
velmi rádi.
Soběslav na základě umístění v krajském
kole soutěže obdrží částku 100 000 Kč.
Pokud by uspěla v celostátním kole, získala by dokonce 1 000 000 Kč. Máte již
nyní představu, k čemu by město mohlo
tyto finanční prostředky využít?
Finanční prostředky, získané za toto ocenění, musí být použity na obnovu památek. Jednou z možností je oprava městské
kašny se sochou sv. Floriana.
I když Soběslav urazila v obnově místní
městské památkové zóny dlouhou cestu,
stále je čemu se věnovat. Kterým památkám se bude město prioritně věnovat do
budoucna?
Letos proběhne oprava kostela sv. Marka, připravuje se nová úprava hradního
nádvoří včetně využití hospodářských budov a také oprava chodníků a mobiliáře
v ulici Petra Voka tak, aby navazovala na
opravené náměstí. Velká oprava také čeká
kostel sv. Víta a dokončení obvodového
pláště kostela sv. Petra a Pavla. Oba tyto
kostely jsou ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti a město se bude snažit pomoci.
Myslíte si, že by Soběslav mohla obstát
i v celorepublikové konkurenci?
Jak už jsem zmínil, Soběslav nemá tolik
turistických atraktivit jako jiná historická
města, přesto máme návštěvníkům co nabídnout a uvidíme, jak komise naše město
po své návštěvě u nás ocení.
-min-

Ukládání větví do velkoobjemových kontejnerů
V současné době probíhá na zahradách
jarní řez dřevin a při ořezu vzniká větší
množství větví a jednoletých výhonů (tzv.
vlky). Na ukládání větví jsou rozmisťovány
velkoobjemové kontejnery.
Občané však kontejnery přeplňují - ukládají
větve nad výšku bočních stěn a tím
způsobují problémy při svozu. Kontejner
se musí překládat, aby bylo možno provést
jeho svoz. Dalším problémem je skutečnost,

že pokud budou do kontejnerů ukládány
jiné odpady než větve nebo kontejnery
budou přeplňovány, tak se jedná o přestupek
a občan může být sankcionován.

že do kontejneru je ukládán i odpad, který
tam nepatří. Proto upozorňujeme občany,

Ilustrační fotografie z 17. 3. 2020
dokumentuje přeplněný kontejner v ulici
U Nového rybníka.
Jan Mošnička, OŽP
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Investiční akce v Soběslavi v následujícím období
Opět přinášíme aktuální informace
ohledně stavebních prací v Soběslavi,
které proběhnou převážně v měsících
duben - červen.
V dubnu soběslavské silnice čeká oprava
povrchu po zimním období. Větší opravy
se dočká Mrázkova ulice v části před přeložkou u I/3, kde se bude rekonstruovat
část silnice o rozsahu cca 55 m do světelné
křižovatky. Mrázkova ulice bude v těchto
místech v průběhu stavebních prací uzavřena a bude se objíždět přibližně po dobu
dvou dnů. Mohou s ní také souviset omezení dopravy na silnici I/3. V rámci opravy
budou vyměněny také detektorové smyčky
od firmy Swarco Traffic CZ s.r.o., které zaznamenávají příjezd vozidel ke křižovatce
ze všech směrů a měly by přispět k větší
plynulosti dopravy.
Do letní sezony bude zrealizována výměna povrchu parkoviště u polikliniky, kde
budou nahrazeny zatravňovací tvárnice

asfaltem a udělá se lepší odvodňování,
pouze okolo hradeb bude ponechán vsákavý štěrkový povrch, který umožní odtok
vody. Akce by měla být zahájena začátkem
května a délkou trvání by neměla překročit
jeden měsíce. Po dobu prací bude parkoviště zavřeno. Náhradní parkovací místa
by na přechodnou dobu po příslušných
opatřeních měla vzniknout na náměstí Republiky na plochách pro parkování, které
jsou v současnosti vyhrazeny k neomezenému stání. O vývoji prací budeme aktuálně informovat na webových stránkách
a FB profilu Infocentra města Soběslavi. Po
ukončení prací u polikliniky se zhotovovací firma přesune do ulic Lustigova, Okružní
a Dr. Studničky, kde dokončí zahájené stavební práce.
Dále se budou opravovat chodníky v Jungmanově ulici, které by měly být dokončeny do půlky léta. V ulici bude zavedena
jednosměrka ve směru z Bechyňské uli-

ce k ulici Lužnická. V průběhu dubna až
června se budou dělat zpevněné plochy na
místních komunikacích - na cestě podél
řeky Lužnice vedoucí pod Svákov, kde část
cesty vedoucí k sáňkovacímu svahu bude
asfaltová a na ní napojená cesta vedoucí
k jezu bude mít štěrkový povrch. Štěrkový povrch se bude dále dělat v lokalitě Na
Cihelně a na Mokerských strouhách. Nový
povrch dostane také cesta do chatové oblasti vedoucí k Čejnovskému jezu a opravena
bude část povrchu cyklostezky z Květnové
ulice k rybníku Nadýmač.
Závěrem přinášíme nové informace k revitalizaci dětských hřišť, která proběhne
v tomto roce. Ještě do prázdnin by mělo
být obnoveno hřiště v lokalitě Na Vyhlídce
u Nového rybníka. Po něm se obnovy dočká
hřiště na Sídlišti Míru.
-min-

V minulém čísle Soběslavské hlásky jsme informovali o připravovaném průzkumu veřejného mínění, jehož účelem je zjistit názory
na Soběslavskou hlásku. Jelikož nechceme obyvatele města v současné situaci více zatěžovat, odkládáme průzkum veřejného mínění a příspěvky související s auditem a anketou mezi zastupiteli do dalších čísel měsíčníku.

VZPOMÍNÁME

Slunce již nehřeje, hvězdy již nesvítí, už není
naděje.
Dne 23. 3. 2020 je to smutných 40 let, co odešel můj děda, pan Karel Štěpánek z Kvasejovic.
Vzpomíná a nikdy nezapomene tvá vnučka.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Holota
Tomáš Bruna
Jan Hrdlička
Viktor Lhottka
Kateřina Turková
Vilma Klímová
Mona Vaněčková
Tomáš Kodat

Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
„Čas prý rány hojí, je to ale zdání, stále
je v srdci bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 7. 4. 2020 je to již 19 smutných let, co
nás opustil pan Jaroslav Švepeš ze Soběslavi.
Vy, kteří jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

•
•
•
•
•
•
•

Úmrtí:
Vít Petřička
Růžena Hanzálková
František Kříž
Matej Hitmar
Věra Medunová
Marie Rašková
Bohuslav Smítka

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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Vítání občánků

První slavnostní vítání občánků do života v našem městě v roce 2020 připravil Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadu
Soběslav v obřadní síni nově zrekonstruované budovy staré radnice na náměstí Republiky čp. 1. Starosta města Ing. Jindřich Bláha
přivítal ve čtvrtek 5. března do života v našem městě šest holčiček a osm chlapečků za hojné účasti rodičů a prarodičů. Slavnostní
fanfárou na flétny zahájily a celý obřad hudbou zpříjemnily žákyně Základní umělecké školy Soběslav spolu se svou učitelkou Mgr. Ivou
Hovorkovou.

Perličky ze Soběslavské historie
Jednou ze zajímavostí v minulosti našeho
regionu soběslavského bývaly také poutě.
Poslechněme si, jak pěkně hovoří o pouti
svákovské pan Jan Kadlec, rodák radimovský (převzato z jedné mé knihy):
„Nejvýznamnější, nejoblíbenější a nejkrásnější ze všech poutí Soběslavska bývala
první neděli v červenci pouť svákovská.
Každá země i kraj naší vlasti mívaly a mají
dosud ve své tradici způsob oslavy svého
patrona, uctívaného světce. Náš kraj touto
poutí šel sem vyznat svou lásku k bohorodičce Panně Marii Svákovské, známé snad
po celém světě pod jménem Panna Maria
nad Lužnicí.
Často jsme čítávali v novinách, kolik tisíc
poutníků se sešlo na Velehradě, na Svaté
Hoře, v Bechyni, v Praze u Markéty a jin-

de. Kolik se jich asi scházelo každý rok ve
Svákově, když se sem vydávala celá polovina okolních obcí? Půl města Soběslavi,
mnoho z Tábora, z Veselí, z obcí veselských i z dalších vesnic na blatech. Město
Soběslav a každá obec přišla s procesím,
většinou i s hudbou, kněžími, družičkami
nesoucími sošky, světicemi a zpěváky.
Podél cest rozložili své cukrářské stany
všichni soběslavští cukráři, v lese nad potůčkem i nahoře v lese párkaři a hostinští se svými sudy piva. Provizorní lavice
a stoly a od rána do večera bez přestání kolovými pumpami proudilo ze sudů výtečné
chlazené pivo, prodávaly se lahodné párky
s křenem nebo hořčicí a zlátnoucí křehké
rohlíky. Vůně cigár, viržinek a pryskyřičného klestí, jímž se vytápěly kotlíky. Setkání
s přáteli sousedy a známými.“

Jedno procesí za druhým vstupovalo do
lesa a zazněly písně a hudby příchozích.
Město Soběslav samo, Dráchov, Čeraz,
Chlebov, Kvasejovice, Přehořov, Zvěrotice, Klenovice, Tučapy a další. Soběslavské
procesí vodíval zpěvák Jankovský.
Po doznění svákovské hymny „Tisíckrát
pozdravujeme tebe,“ začalo kázání slova
Božího. Kázání končilo slovy: „Vraťte se
do svých domovů potěšeni, všechno se vám
bude zdát lehčí.“ K polednímu se jedno
procesí po druhém začalo loučit a po rozloučení s bohorodičkou se poutníci rozbíhali ke svým přátelům a známým. Pouť
končila taneční zábavou v Nedvědicích,
v Kocourkově hospodě „Na Nové.“
Jaroslav Pražma
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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

Pravidelné akce - kroužky na duben jsou zrušeny do odvolání!
Aktuálně:
Prosím sledujte naše webové stránky www.kdms.cz - nebo facebook.
AKCE V KD JSOU ZRUŠENY NEBO SE PŘESOUVAJÍ
- INFO U POŘADŮ.
V případě přesunu termínu jednotlivých představení
zůstávají vstupenky v platnosti.
V případě zájmu vstupné vrátíme!

Připravujeme pro vás:
Středa 22. 4. 	
19.00 ZUŠ Soběslav a ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec, SWING & SING - benefiční koncert - Sestry Havelkovy univerzální flétnový orchestr Flauti Sonori a kytarový soubor
Guitar Tunes, velký sál, vstupné 120 Kč
Čtvrtek 23. 4. 	19.00 Pantheon production s.r.o.,
Perfekt days, divadelní představení,
hrají Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová/Eva
Lecchiová, Petra Jungmanová, Vilém
Udatný, velký sál, vstupné mimo
předplatné 350 Kč
Pátek 8. 5. 	17.00 Swingband – sváteční
koncert, na náměstí (v případě
nepříznivého počasí v KD)!
Středa 13. 5. 	19.00 4TET- KONCERT verze V.
tenor David Uličník, baritone 1 Jiří
Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, bass
Dušan Kollár opět v akci! velký sál,
vstupné 690 Kč a 650 Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zveme Vás na cestopisnou přednášku MUDr. Michaely Klos
„Napříč Indií IV“. Tentokrát si budeme povídat o Indii z Kalari Dharmikam v Kerale až do Tiruvannamalai u posvátné
hory Arunachaly. Opětovná návštěva hluboce duchovních
míst Indii, protkaná spirituálními poznatky, se bude dotýkat zákonů karmy a jejími projevy. Přednáška se bude konat
23. 4. od 16:30 hodin.
***
Knihovna bude opět otevřena v sobotu 4. 4. od 9 - 12 hodin.
***
MŠ Duha Soběslav Vás zve na výstavu „Život v Duze“,
která bude k vidění od 14. dubna do 7. května.
Vernisáž výstavy se bude konat 16. 4. od 16:30 hodin. (UPOZORNĚNÍ redakce: termín akce se může s ohledem na vývoj
pandemie koronaviru změnit. Aktuální informace naleznete
na webových stránkách školy - www.msduhasobeslav.cz)

4TET KDMS 13. 5.

PARTIČKA – NOVÝ TERMÍN
úterý 26. května 17.30 a 20.00
fotografie ze hry
Perfekt days

Vstupenky zůstávají v platnosti!
vysoká škola improvizace, která se
nikdy nebude opakovat! velký sál,
vstupné 480 Kč

BLATSKÉ MUZEUM RUŠÍ
DUBNOVÉ AKCE
Z důvodu snížení rizika přenosu koronavirové
nákazy rušíme anebo přesouváme po
březnových i dubnové akce muzea. Přednášku
„Uruguay, Paraguay, Brazílie“ z cestopisného
cyklu „Od Tábora až na konec světa“,
plánovanou na 1. 4., se pokusíme zařadit
v rámci dalšího ročníku přednáškového cyklu.
Návštěvnickou sezonu expozic obou soběslavských objektů
zahájíme nejdříve 1. 5., vernisáže prvních výstav – výstavy keramiky
„Rok na vsi“ v Rožmberském domě a výstavy k 100. výročí narození
grafika Františka Peterky ve Smrčkově domě aktuálně přesouváme
také na květen, konkrétní termíny přineseme v příštím vydání. Weisův
dům ve Veselí nad Lužnicí zůstává uzavřený z důvodu rekonstrukce
a přípravy nových expozic.
Děkujeme za pochopení! Daniel Abazid a kol.
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MŠ DUHA
Masopust v duhové školce
Masopust v mateřské škole znamená hlavně karnevalové veselí, i u nás ve školce jsme si užili rej
masek. Princezny, superhrdinové, zvířátka, policisti, kovbojové i indiáni se sešli ve vyzdobených
třídách. Dětem jsme se snažili přiblížit tradice
masopustu i jinak, společně jsme pekli koblížky,
pracovali s pohádkami O Koblížkovi nebo Paleček a jeho kamarádi, třídili barevné tvary a zdobili jimi šašky. (viz foto)
Co chystáme v jarním období?
V měsíci dubnu chystáme zpívání na náměstí, den otevřených dveří a výstavu v knihovně.
Vzhledem k současné situaci se mohou změnit
termíny všech plánovaných akcí. Sledujte prosím
webové stránky školy www.msduhasobeslav.cz
Kolektiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Karneval
V posledním únorovém týdnu
jsme si v mateřské škole užili karnevalové veselí. Děti se
moc těšily a celý den se nesl
ve slavnostní zábavné náladě.
Děti i dospěláci se převlekli
do nápaditých kostýmů. Našim
nejmenším je připravily šikovné maminky. Tak začalo dopoledne plné tance a her. Masky
byly opravdu kouzelné. Od
mušketýrů přes postavičky z ledového království až po víly,
piráty, hasiče a mnoho dalších.
Po úvodní promenádě masek
na třídách jsme pokračovali
se svými kamarády v tradiční
diskotéce a soutěživých hrách.
Zábava byla výborná a moc se
těšíme na další společnou akci.

Výstava
Kolektiv učitelek mateřské
školy nainstaloval v městské
knihovně v Soběslavi výstavu
výtvarných prací dětí a fotografií pod názvem „Rok se skřítkem Soběslaváčkem“. Zahájení výstavy vernisáže proběhlo

odpoledne ve středu 4. 3. 2020.
O netradiční hudební pohybové
vystoupení se postaraly děti ze
třídy Hvězdičkové. Děti si vystoupení opravdu užily a byly
moc šikovné. Zpívaly a tančily
s velkým nadšením. Odměnou

jim byl obrovský potlesk jejich rodičů, babiček, dědečků
a ostatního publika.
Kolektiv MŠ Nerudova

POZVÁNKA NA
ODPOLEDNE
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
STŘEDA 22. 4. 2020
14.00 – 16.00 hod.
(termín se může změnit)
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ZŠ E. BENEŠE
Školní kolo soutěže

Okresní turnaj vybíjené v Táboře

„Naše hudební hvězda „

Dne 13. února se dívky 5. ročníků ZŠ Dr. E. Beneše zúčastnily okresního
turnaje ve vybíjené. Soutěž se konala v Základní škole Helsinská v Táboře
a své sportovní nadšení i dovednosti sem přijelo porovnat celkem 12 škol z celého okresu. Po vzájemných utkáních ve skupinách, kde naše děvčata skončila
druhá, následovaly zápasy o celkové umístění. Ty již dívky naší školy všechny
vyhrály a tím si vybojovaly krásné 4. místo. Blahopřejeme jim a děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Naděžda Vančatová

Ve dvou dnech 10. 2. a 17. 2. se pro žáky
1. stupně naší školy konala pěvecká soutěž.
Zúčastnilo se jí celkem 35 žáků ze 13 tříd.
Před porotou zazněly lidové, umělé i populární cizojazyčné písničky v sólovém podání. Zde jsou výsledky jednotlivých ročníků:
I. třídy:
1. místo: Albrechtová Karolína I. B
2. místo: Chalupa Jakub I. B
3. místo: Štědroňská Nikol I. B
II. třídy :
1. místo: Brichová Agáta II. C
2. místo: Dvořáková Ela II. B
3. místo: Veselý Vojtěch II. A
III. třídy :
1. místo: Vaverová Ema III. B
2. místo: Mrvová Viktorie III. C
3. místo: Dvořák Vilém III. C
IV. třídy :
1. místo: Czuczorová Simona IV. B
2. místo: Bínová Dominika IV. B
3. místo: Slavíková Rozálie IV. B

Školní kolo recitační soutěže

V. třídy :
1. místo : Klečacká Magdaléna V. A
2. místo : Němec Adam V. A
3. místo : Červenková Karolína V. B

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se zúčastnili žáci prvních až pátých tříd ZŠ, tř. Dr.
E. Beneše školního kola recitační soutěže. Přednášejícím děkujeme za snahu
a účast.
V okresním kole budou naši školu reprezentovat Ela Čejková ze třídy II. A
a Samuel Škvára ze třídy V. C. Přejeme mnoho úspěchů.

Závěrem bych chtěla poblahopřát vítězům,
popřát mnoho štěstí v okresním kole pěvecké soutěže Jihočeském zvonku a poděkovat
všem, kteří se na soutěži podíleli.
N. Vančatová

Renata Šrubařová
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ZŠ KOMENSKÉHO
Náš Honza Frait skončil 4. v celostátním kole literární soutěže
V polovině října jsme si ve třídě 7. B udělali tvůrčí hodinu literatury a pokusili se vytvořit básničky, příběhy a krátké úvahy na
téma „Zpomal, prosím!“ Když jsme si četli naše výtvory, některým jsme se pěkně nasmáli, ale většinou nás naše práce přinutily
k zamyšlení, proč jsou lidé na silnicích tak neohleduplní, kam pořád tak spěchají, proč tím ohrožují své životy.
Teprve v závěru hodiny nám paní učitelka Zemanová řekla, že to
byl záměr a že jsme se pokusili zpracovat téma již 5. ročníku literární a výtvarné soutěže vyhlášené Policií ČR v rámci projektu
Markétina dopravní výchova.
Z povedených prací byly poslány dvě do krajského kola a světe

Karneval ve školní družině
V pátek 14. února se v naší školní družině uskutečnil tradiční karneval. Zábavné odpoledne
bylo zahájeno veselým průvodem masek za
doprovodu rytmických nástrojů. Po průvodu
se děti s nadšením zapojily do zábavných her
a soutěží. Největší úspěch měly závody s balonky. Své taneční schopnosti děti předvedly na
diskotéce.
Za své snažení získaly všechny děti sladké odměny. Celou karnevalovou atmosféru dokreslovala i hezká výzdoba herny.
Karneval byl ukončen slavnostním vyhlášením
nejlepších masek a předáním diplomů.
Této akce se zúčastnilo sto krásných a originálních masek. Všem účastníkům přinesla radost
a zábavu.
Dagmar Pechová

div se, obě se umístily na předních příčkách. Valentýna Kovářová
(7.B) zaujala se svým příběhem 4. místo a Jan Frait ( 7.B ) se umístil na skvělém 2. místě se svou básní.
A co nás překvapilo a především potěšilo ještě víc? Z více než
šesti tisíc dětí z celé ČR se Honza Frait umístil na krásném 4. místě celostátního kola! Honzo, gratulujeme a přejeme hodně dalších
uměleckých úspěchů a hlavně žádné rychlé a bezohledné řidiče na
silnicích :)
Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků a předání cen došlo 7. února
2020 v Muzeu Policie ČR v Praze za přítomnosti televize Prima.
Renáta Zemanová
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Zápisy dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Soběslav
pro školní rok 2020/2021, povinná školní docházka

Vážení rodiče,
jelikož se blíží doba zápisů dětí do 1. tříd
základních škol, připravili jsme pro Vás
přehled důležitých informací. Základním
právním předpisem upravující povinnou
školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Plnění povinnosti školní docházky
Podle školského zákona je školní docházka
povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž
žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36
odst. 1 školského zákona).
Na koho se vztahuje povinná školní docházka, tedy i zápisy do 1. tříd základních
škol?
Povinná školní docházka se vztahuje na
státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 dítě, které
dosáhne k datu 31. 8. 2020 šestého roku
věku. Výjimečně je možno přihlásit i
mladší dítě. Zápis se týká také dětí, kterým byl povolen odklad.

Termíny a místa zápisů?
Zápisy do základních škol
zřizovaných městem Soběslavi
budou probíhat bez přítomnosti
dětí takto:
Základní škola Soběslav,
Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Zápis: elektronicky od 1. do 30. 4. 2020
Základní škola Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel: 381 524 015
Zápis: elektronicky od 1. do 30. 4. 2020
Více informací naleznete na webových
stránkách škol.

Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do
konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží
zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského
zákona).

Jak je to s odkladem povinné školní docházky?
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu
povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního
vzdělávání dítěte o možných způsobech jejího plnění (§ 37 odst. 1 a odst. 4 školského
zákona).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, a to v
době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku (§ 36 odst. 4 školského
zákona).

Jak jsou vymezeny školské obvody spádových základních škol v Soběslavi?
V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí se sídlem ve školském obvo-

du, v němž má žák místo trvalého pobytu
(dále jen „spádová škola“), pokud zákonný
zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem
trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu
ve školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou
péči, a to do výše povoleného počtu žáků
uvedené ve školském rejstříku.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu (např. jiná škola zřízená obcí,
škola soukromá, církevní), oznámí ředitel
této školy tuto skutečnost řediteli školy
spádové, a to nejpozději do konce května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Město Soběslav stanoví spádovost svých
zřizovaných základních škol Obecně
závaznou vyhláškou města Soběslavi
(OZV) č. 4/2005, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
- ulice: Bechyňská, Blatská, Česká, Dolní
Příkopy, Družstevní, Dr. Studničky, Horní
Příkopy, Jirsíkova, Jungmannova, K Čerazi, Komenského, Kostelní, Krátká, Lesní,
Lustigova, Luční, Lužnická, Mlýnská, Mokerské Strouhy, Mrázkova, Na Cihelně, Na
Jezárkách, Na Petříně, Na Pilátě, Na Propadlišti, Na Svépomoci, Nad Hvížďalkou,
Okružní, Palackého, Polní, sídliště Míru,
sídliště Svákov, Slovenská, Slunečná,
Svákovská, Školní náměstí, U Hřbitova,
U Jatek, U Svákova, U Vodičků, V Lukách,
V Paloucích, Wilsonova
- část města Soběslav: Nedvědice
- obce: Vesce, Hlavatce
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50
- ulice: Bezděkova, Bočná, Dolní nábřeží,
Havlíčkovo nábřeží, Husova, Chvalovského nábřeží, Jeronýmova, Jiráskova, K Libouši, K Sedlečku, Kadlecova, Květnová, Na Dráchovském kopci, náměstí
Republiky, Na Brousku, Na Douskách, Na
Ohradě, Na Pískách, Na Pršíně, Na Skále,
Na Solinách, Na Švadlačkách, Na Veselském Kopci, Na Vyhlídce, nábřeží Otakara
Ostrčila, Nerudova, Nová, Obchodní, Petra Bezruče, Petra Voka, Pod Zadražilkou,
Protifašistických bojovníků, Rašínova,
Riegrova, třída Dr. Edvarda Beneše, Tyršo-
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va, U Čejnova, U Letiště, U Nového rybníka, U Nádraží, U Vápenky, V Tobolkách,
Vrchlického, Za Jitonou, Za Letištěm,
Zahradní, Zátkova, Žižkova, 28. října
- část města Soběslav: Chlebov
- obce: Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice, Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko
u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vlastiboř,
Zvěrotice
Čím se řídí přijímací řízení?
Přijetí k základnímu vzdělávání se řídí

v obecné rovině zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád. V případě odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje
příslušný krajský úřad, tedy Krajský úřad
Jihočeského kraje.
Co by měl budoucí žák ovládat při vstupu
do školy?
Rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a chtěli by se seznámit
s přehledem základních předpokládaných dovedností dítěte před jeho vstupem

do základní školy, je určen doporučující
materiál MŠMT Desatero pro rodiče dětí
předškolního věku (www.msmt.cz)
Pro případné dotazy k zápisům můžete
kontaktovat ředitele škol. Bližší informace
jsou též k dispozici na webových stránkách
základních škol.
Irena Klečatská,
Městský úřad Soběslav

Upozorňujeme občany, že s ohledem na vývoj pandemie koronaviru se mohou termíny zápisů změnit.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách města Soběslavi.

Zápisy do 1. tříd základních škol letos proběhnou bez přítomnosti dětí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů
k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021.
Zápis k povinné školní docházce bude na
základě těchto okolností probíhat v průběhu celého měsíce od 1. dubna 2020 do
30. dubna 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením budou Základní škola

ilustrační foto
Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50 a Základní škola Soběslav, Komenského 20

v Soběslavi organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
„Budeme upřednostňovat, pokud je to
možné, podání přihlášky i bez osobní
přítomnosti zákonného zástupce dítěte
ve škole,“ sdělili redakci ředitelé ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše.
Bližší informace o přihláškách a podmínkách zápisu naleznete na webových
stránkách škol:
• www.zssobeslav.cz
• www.zs-ebeso.cz
-min-

I MY
Rodiny, děti I MY jsme si
užili švandu na Hračkofestu

má doma několik desítek her a trápí méně
herně závislé členy rodiny škemráním o zahrání si: „aspoň jedno Karkasko...“

V neděli 23. února jsme od 10 hodin ve
velkém sále kulturního domu v Soběslavi měli připravené desítky deskových
her a nemohli se dočkat, až dorazí první
herní závisláci. :-)

Proto vznikl před pěti lety první Hračkofest: chtěli jsme Soběslavákům lépe představit naši práci, ale přitom se i společně
užít hraní deskovek.

Naše práce běžně není jenom o hraní: podporujeme rodiče a jejich děti, které mají
větší či menší zdravotní handicap, aby se
jim žilo co nejlépe. Ale hra, hraní, hračky
do naší práce patří. Díky hře se všechny děti učí snáze a rychleji, a proto každý
den hry vozíme k zapůjčení do rodin.
Ale od hraček, které nám pomáhají v rodinách s rozvojem dovedností u dětí, není
zase až tak daleko k deskovým hrám, které
všichni v I MY vášnivě rádi hrajeme. Ne
úplně všichni, Pavel ne :-), ale 90 % nás

Hračkofest je takovým svátkem jak pro nás
samotné, tak pro všechny další „hračičky“:
můžeme ostatním uspořádat den, kdy si budou celý den hrát.
Letos jsme měli radost, že přišly rodiny,
které se nemohly odtrhnout: zdržely se
několik hodin, vyzkoušely si mnoho her
(které jsme jim případně vysvětlili). Hraní
si užili velcí i malí. Každý objevil nové hry,
které nutně potřebuje mít doma.
Sešla se také velká parta osvědčených
i nových dobrovolníků, kteří pomáha-

li s občerstvením anebo s hlídáním dětí.
Díky tomu si mohli rodiče zahrát některou
z deskovek se starším sourozencem anebo
společně. Prťousci měli vlastní koutek se
spoustou hraček: duplo, knížky, skládačky.
Koho omrzelo hraní, mohl si vyrobit vlastní deskovou hru, nakreslit obrázek.
Výtěžek Hračkofestu 6 000 korun nám
pomůže jezdit pomáhat do rodin dětí
s handicapem. Upřímně děkujeme všem,
kteří přišli pomáhat, přišli si zahrát a pobyli
s námi. Byl to moc fajn den a těšíme se na
příští rok :-)!
Víc fotek od Davida Peltána najdete na
www.IMYpomahame.cz/spousta-svandy-na-hrackofestu
Klára Csirková, ředitelka
www.IMYpomahame.cz
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RC SOBÍK
Milé rodiny,
jelikož příspěvek
do dubnové Hlásky
musím psát s předstihem, nedokážu odhadnout, jak se náročná situace, která nás v polovině března
postihla, vyvíjí. Kvůli všem opatřením,
která vznikla jsme museli i my přesunout
všechny březnové akce. O náhradním termínu jarní burzy vás určitě budeme včas
informovat na našich webových a facebookových stránkách. Museli jsme i odložit dlouho připravovanou akci Labyrint
vzdělávání a to na neděli 11. října 2020.
Jelikož si většina rodin prošla zkouškou
domácího vzdělávání, tak věříme, že ten-

to posun termínu bude přínosný a budeme
se na něj společně, ještě ve větším složení
těšit.
Věřím, že se v dubnu už opět začneme potkávat při pravidelném programu.
Ještě stále probíhá přihlašování na letní
příměstské tábory. Termíny a témata jednotlivých táborů na léto 2020:
• 20. - 24. července 2020 téma:
Život zálesáka (Iva, Monika)
• 27. - 31. července 2020 téma:
Sportovní tábor s tatínky
(Luděk, David)
• 3. srpna - 7. srpna 2020 téma: Malý

zahrádkář (Iva, Kristýna)
• 17. srpna - 21. srpna 2020 téma:
Cesta do pravěku (Kačka, Kristýna)
Na každém táboře zbývá ještě pár míst volných. Jelikož příměstské tábory organizujeme za podpory EU OPZ a MAS Lužnice,
a tak děti hradí pouze stravné a to 100,-/
na den. Tištěné přihlášky jsou k dispozici
v rámci pravidelného programu v herničce. Uhrazení a odevzdání vyplněných přihlášek je nutné do konce května. Program
je na táborech celkem obdobný, jen dané
téma nás doprovází jako celotáborová hra.
Přejeme všem klidné dny s rodinou.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÉ CHASY MLADÉ
Staročeský bál 2020
V pátek 21. února 2020
v 19 hodin se otevřely
dveře kulturního domu
v Soběslavi a Soběslavská chasa mladá přivítala,
jako již tradičně, příchozí
návštěvníky
chlebem
a solí. V loňském roce chasa představila
nové dámské i pánské sváteční kroje, které letos navíc doplnila u vdaných žen vyšívanými čepci. K tanci a poslechu přijela
zahrát Vysočinka. Jako každý rok si chasa
pro příchozí připravila nové pásmo písní a

tanců, letos s názvem To je moje potěšení.
Jako host večera dorazil folklorní soubor
Lučina z Brna s ochutnávkou moravských
tanců. Mohli jsme zhlédnout jejich šavlový
tanec a zazpívat si s cimbálem.
O půlnoci nesmělo chybět originální půlnoční překvapení v podání členů Soběslavské chasy mladé. Na konci večera ještě
všichni zazpívali poslední píseň „Na rozloučení“ a příjemně unaveni se rozešli ke
svým domovům. Děkujeme za podporu
všem sponzorům, zejména pak Městu
Soběslav, společnostem Fert a. s., Autoservis Jindra s. r. o. a S.O.S. Difac, s. r. o.

Co ještě čeká Soběslavskou chasu mladou
na jaře 2020?
V polovině dubna, na Velikonoce, můžete potkat chasu v ulicích města Soběslavi
s řehtačkami a na Velikonoční pondělí při
tradiční koledě. V sobotu 11. dubna potěší soubor svým vystoupením návštěvníky
Jarní slavnosti na Kamenném mostě
v Písku a 30. dubna budeme rádi, když
nám přijdete pomoct se stavěním máje
na Soběslavském náměstí. (upozornění
redakce: termíny akcí se mohou změnit,
nebo se nemusí konat).
Za Soběslavskou chasu mladou
Klára Rosová

duben 2020

17

ROZHOVOR: Jak zvládat současnou situaci?
V březnu se v České republice objevily první případy koronaviru (COVID-19), který se do Evropské unie rozšířil z Číny. V souvislosti
s ním zavedla Vláda ČR řadu opatření, které mnohým lidem výrazně změnily plány a zasáhly do života naší společnosti. Vývoj pandemie koronaviru v současnosti nelze předjímat. Protože může ještě nějakou dobu trvat, zeptali jsme se psychologa Jana Plašila,
který v Soběslavi zastává pozici školního psychologa na Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše, jak se s danou situací vypořádat.
Všude v médiích se dočítáme, že se lidé
mají vyvarovat stresu, který oslabuje
odolnost organismu. Přesto opatření
vlády ČR a někdy i nevhodná medializace významně zasahují do života lidí a
mohou stres naopak vyvolávat. Jakým
způsobem mu čelit?
Myslím, že určité množství stresu je vzhledem k současné situaci pochopitelné. Reagujeme tak na změny, které zasahují do
našeho každodenního života. Je dobré si
uvědomit, že stres není pouze náš nepřítel, ale i spojenec. Ve správnou chvíli nám
může napovědět, co je potřeba udělat.
Opatření vlády ČR a aktuální medializace
jsou tak jistě spouštěči stresu, zároveň nám
ale pomáhají celou situaci lépe zvládnout.
Něco jiného je, když se bavíme o nadměrném stresu, který pro nás přínosný není.
Obecná rada v takovém případě je, abychom se snažili naši pozornost zaměstnat
i něčím pozitivním. Je samozřejmě dobré
se pravidelně informovat pomocí médií,
stejně tak je ale důležité si najít čas na odpočinek. Tzn. po zprávách si pustit oblíbený film, zahrát si společenskou hru v rodinném kruhu. Vhodné je i cvičení, věnování
se svému koníčku. Proti stresu může dobře
působit i pravidelný denní režim. Naplánujte si, co budete který den dělat a dodržujte to. Pokud to okolnosti dovolí, pokuste
se zachovat stejné zvyky, které jste dodržovali během všedních dní i dříve. Zejména
na děti má dodržování takto naplánovaného režimu pozitivní vliv. Dává jim totiž určitý pocit jistoty, který je v současné situaci
ohrožen celkovou nejistotou okolo šíření
koronaviru.
V případě, že obavy přetrvávají, je dobré si o nich promluvit se svými blízkými,
případně vyhledat odbornou pomoc, která
aktuálně funguje telefonicky i online. Pro
boj s nadměrným stresem zde jistě platí zásada, že sdílená radost, je dvojnásobná radost a sdílená starost, je poloviční starost.
Je tedy dobré své případné starosti sdílet
s blízkými a mluvit o nich.
Koronavirus byl v médiích tématem
číslo jedna již dlouho před tím, než se
dostal k nám do České republiky. Může
mít taková medializace z psychologického hlediska negativní dopady na obyvatele? Na co si mají dávat pozor a jak se
s množstvím ne vždy pozitivních zpráv
vypořádat?

Nadměrná medializace může mít i negativní vliv. Množství negativních zpráv nás
může svádět k tendenci vytvářet „katastrofické scénáře“, kdy celou situaci nevědomky vnímáme mnohem horší, než reálně je.
Stejně tak vlivem negativních zpráv můžeme snadno zapomínat i na to dobré, co
se ve světě nebo i v našem blízkém okolí
děje. Zprávy bychom tedy měli sledovat
v rozumné míře.

ilustrační foto
V současné situaci není možné odhadovat vývoj pandemie, která může ještě
trvat a může mít vzestupnou tendenci. Události mohou vést k panice, která
v dané situaci nikomu nepomůže. Co se
při panice s organismem děje a jak negativním emocím čelit?
Na rozdíl od strachu, který nás v mnoha
ohledech chrání, je panika spíše stav, který
nám může uškodit. Během paniky pociťujeme silné emoce, které mohou snadno
splést naše rozhodování a vytvořit nám
v hlavě onen „katastrofický scénář“, na
jehož návaznosti reagujeme iracionálně
a často impulzivně. Postup, jak paniku
zvládat, je do jisté míry individuální. Lze
doporučit několik postupů pro zmírnění
panického stavu, který může být vyvolán
např. pro nás šokující zprávou v televizi.
Po vyslyšení takové zprávy si dejme pár
minut čas na její zpracování. Promluvme
si o zprávě s našimi blízkými, sdělme jim
naše obavy. Pomoct může i hluboké dýchání, kdy se postupně snažíme dech zpomalovat. Není lehké si udržet nadhled ve chvíli,
kdy nás panika přepadá, proto je dobré, aby
si lidé pomáhali i vzájemně a v případných
nesnázích se podporovali. Každé vlídné
slovo může pomoct, a když zrovna nevíme,
co říct, bohatě stačí, když s druhým člověkem, prožívajícím silný stres, trávíme čas
a věnujeme mu svoji pozornost, a to klidně
beze slov.

Jak velký vliv může mít psychická pohoda na odolnost organismu?
O jak velký vliv se jedná, přesně nevím,
je to nejspíš do značné míry individuální
a u každého jedince to bude trochu jiné.
Nicméně je jisté, že dobrá psychická pohoda má pozitivní vliv na odolnost organismu. Je proto dobré o tuto pohodu aktivně
pečovat, starat se o ni. Dobrou volbou je
aktivní odpočinek, cvičení, pravidelný
režim, který se budeme snažit dodržovat.
Přesměrování našich myšlenek od krize na
věci, na které se můžeme těšit, které máme
rádi.
Čemu by se měli v současnosti lidé věnovat a jak by se měli chovat, aby si zachovali psychickou pohodu, dobré zdraví
a dokázali lépe čelit i nemocem?
Vzhledem k nařízeným omezením je pro
mnoho lidí výběr aktivit, kterým se mohou
věnovat, snížen. Mnoho lidí se doteď věnovalo kolektivním sportům, scházeli se venku, apod. Nezbývá jim proto nic jiného, než
si k těmto aktivitám najít jejich přijatelnou
alternativu. K tomu, aby se člověk doma
nezbláznil, je dobré nastavit si a dodržovat
již zmíněný řád. I čas, který trávíme doma,
je dobré využít co nejvíce aktivně. Drobné
opravy domu či bytu, úpravy na zahradě,
na které jsme dříve neměli čas, jsou nyní
vhodným prostředkem k naší duševní hygieně. Zdraví je rovněž vhodné podpořit
vyváženou stravou. Čas strávený doma
lze využít k objevování nových receptů.
V podstatě jakákoliv činnost, která zaměstná náš mozek a odvede ho od současných
starostí, je dobrá.
Lidé jsou nyní více izolovaní od okolní
společnosti a přichází do kontaktu většinou pouze s kolegy a rodinou. V souvislosti s délkou trvání opatření a jejich
dopady mohou i v rodinách nastávat
neshody nebo může přijít ponorková
nemoc. Jak jí předcházet nebo ji naopak
řešit?
Pokud jsou spolu členové rodiny nuceni
trávit více času, než jsou doposud zvyklí, je
možné, že k neshodám nebo ponorkové nemoci dojde. Napětí v rodině se stupňuje až
do té míry, že se její členové nakonec pohádají. Takováto hádka může být nepříjemná,
zároveň však uvolní předchozí déletrvající napětí. Hádkám lze předcházet tak, že
si členové rodiny dopřávají vzájemný čas
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o samotě. Mluví otevřeně o svých pocitech,
a to i těch negativních. Tráví čas při společných zábavných aktivitách. Je však přirozené, že k hádce i přesto dojde. V takovém případě je důležité, poté, co se uvolní
všechny negativní pocity, které jsme v sobě
dlouho drželi, abychom se vzájemně dokázali opět usmířit a projevit si vzájemnou
podporu. Čas, který jsme nyní „nuceni“
trávit se svojí rodinou, je rovněž příležitost
k vzájemnému bližšímu poznání, na které
jindy nemusíme mít tolik času.
Můžete nám říci nějaké rady pro rodiče, kteří po uzavření škol a školek mají
denně na starosti své ratolesti a musí se
s nimi i učit? Jak na děti, které se například doma učit nechtějí?
Myslím, že jde celkově o složitou situaci,
jak pro rodiče, tak i učitele a samotné děti.
Pro všechny je to nová zkušenost. Osobně nyní považuji za stěžejní komunikaci.
Důležitá je komunikace a spolupráce rodičů s učiteli, kteří zadávají dětem učivo
a úkoly. Rodiče se v této době stávají kolegy s učiteli a musí spolupracovat ještě víc,
než tomu bylo doposud. Vím, že se teď řeší
otázka velkého množství učiva a to, že si
rodiče občas neví rady, jak dítě probíranou
látku správně naučit. Vše je ještě ztížené
o fakt, že děti současné volno často vnímají jako prázdniny, což může výrazně snížit
jejich motivaci k učení. Věřím, že problém
s množstvím učiva se postupně zlepší a vše
se přizpůsobí tak, aby domácí výuku rodiče
zvládali. Pro všechny je tato situace nová,
a je proto nutné, aby spolu rodiče i učitelé
komunikovali případné obtíže a postupně
celý koncept tohoto vzdělávání optimalizovali. Myslím si, že za současných okolností
je přirozené, že se doma děti v takové míře

učit nechtějí. Doteď byly zvyklé si doma
plnit pouze část školní přípravy, ne celou.
Je důležité dětem vysvětlit okolnosti tohoto
„volna“, musí vědět, že zadané povinnosti
je třeba splnit. K tomu jim může pomoct
dopolední pevný režim, kdy si zvyknou na
to, že se věnují učivu stejně jako ve škole.
Řád lze poupravit, není třeba jim za každou
cenu simulovat prostředí školy, ale je dobré
si dopředu nastavit pravidla a postup výuky
a následně ho dodržovat. V případě, že děti
pociťují větší únavu a na učivo se již nesoustředí, může jim pomoct přestávka, kdy
se aktivně věnují jiné, zábavné činnosti.
Co byste doporučil rodičům, aby současnou nadměrnou zátěž vydrželi?
Pevné nervy! Ne, dělám si srandu, snažím
se současnu situaci mírně odlehčit. Situace je aktuálně pro mnohé složitá. Rodičům
bych doporučil co nejvíce komunikovat
případné obtíže s domácí výukou s učiteli.
Rovněž je důležité, aby si i rodiče našli čas
na odpočinek. Čas pro sebe, kdy se budou
věnovat svým zálibám, koníčkům, věcem,
které je baví. Myslím, že se v tomto opakuji, ale považuji to za opravdu důležité. Stejně tak důležité je rodičům i dětem připomenout, že na zvládání náročných situací
nejsou sami. V současnosti na mnoha školách působí školní psychologové, na které
je možnost se obrátit v případě jakýchkoliv
obtíží nebo starostí, které se nemusí týkat
pouze školních záležitostí, ale i současné
náročné situace ve světě i u nás. Využít lze
i další krizové linky, jejichž seznam lze
snadno dohledat na internetu.
Pod velkým tlakem jsou také doktoři, sestřičky, lékárníci a všichni, kdo se
zdravotnictvím souvisí včetně výrobců

ochranných pomůcek. Máte nějakou
radu i pro ně?
Vlastně mě nenapadá, jak bych jim mohl
poradit. Věřím, že jsou nyní pod velkým
tlakem a pracují usilovně bez pořádného
odpočinku. Za důležitou považuji kvalitní stravu, která zdravotníkům dodá tolik
potřebnou energii a podpoří imunitní systém. Vím, že se již objevují dobrovolnické
organizace, které se snaží pro zdravotníky
zajistit zdravé svačiny. Tento krok považuji
za skvělý nápad. Nemám sice osobní zkušenost, ale myslím si, že zdravotníci, i další
personál, v této době odvádí skvělou práci.
Pracují s vypětím všech sil, což považuji za obdivuhodné. O to více je i na nás,
abychom důsledně dodržovali ochranná
opatření a pomohli tak nepřetěžovat zdravotnický systém.
Jak z Vašeho pohledu situaci zatím naše
společnost zvládá?
Myslím, že vzhledem k okolnostem dobře.
Samozřejmě se vyskytují i překážky, jako
třeba chybějící zdravotní materiál, apod.
Určitě by se dal napsat dlouhý článek
o tom, co všechno je špatně, co se mělo od
začátku udělat jinak. Osobně však považuji
za důležitý právě způsob, jakým se s těmito překážkami vypořádáváme. Každá krize
je i příležitostí k růstu. Příležitostí, ukázat
to dobré v nás. Myslím si, že naše společnost v současnosti ukazuje hodně svých
dobrých vlastností a v záplavě negativních
zpráv je potřeba na to myslet. Za zmínku
stojí rozsáhlá dobrovolnická činnost a práce zdravotníků i celého IZS.
Ve spolupráci s J. Plašilem
vypracovala M. Nováková

Pandemie koronaviru nasměrovala lidi do přírody
V souvislosti s pandemií koronaviru, která se do Evropské unie
rozšířila z Číny, přistoupila vláda ČR k řadě bezpečnostním opatřením, díky kterým v průběhu března postupně uzavřela všechny
školy a zrušila všechny kulturní, společenské, sportovní a náboženské akce. Dále byla uzavřena pro veřejnost veškerá sportovní
zařízení včetně bazénů a fitness center. V Soběslavi byly uzavřeny
veřejnosti: kino, knihovna, kulturní dům i městský úřad (mimo
pokladny, podatelny a tří hodin v úřední dny (v pondělí a středu))
vyhrazených pro veřejnost a většina prodejen.
Otevřeny zůstaly lékárny, prodejny potravin a drogistického zboží
nebo banky. Od 19. 3. vláda ČR nařídila vycházení na veřejnost
pouze se zakrytým nosem a ústy, ať již rouškou, šátkem nebo šálou. Až na výjimky se uzavřely české hranice. V druhé polovině
března byl také výrazně omezen volný pohyb osob. V rámci opatření také byly vyhrazeny dvě hodiny denně pro nákupy (pouze)
seniorů nejdříve ve všech a později pouze větších prodejnách.

Postupně přijímaná opatření byla zátěžové pro společnost, situace
ale měla i mnohá pozitiva. Lidé si našli více času na rodinu a po
práci častěji vyhledávali přírodu, ať již za účelem sportu nebo procházky. Návštěvnost Soběslavského náměstí a centra se výrazně
snížila a svou oblibu si získaly přírodní lokality v okolí Soběslavi,
včetně Svákova, Hronova lesíku nebo Nového rybníka.
Značná byla také vlna solidarity v různých směrech, především
v poskytování služeb seniorům a postiženým, včetně zajištění potravin a léků do domu. Někteří obyvatelé a později i spolky, firmy
a neziskové či jiné organizace v ČR také zareagovali na nedostatek ochranných pomůcek tím, že našili roušky jak pro sebe, tak
pro druhé a v nejednom případě je jak v Soběslavi, tak v mnohých
jiných městech České republiky doručili na výdejní místa ve městě nebo na místa, kde byly nejvíce potřeba, včetně nemocnic aj.
zdravotnických zařízení.
			
-min-
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Vývoj mimořádné situace v Soběslavi spojené

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK

s šířením nového typu koronaviru

V souvislosti s šířením nového typu koronaviru a nastalou mimořádnou situací kolem vládních opatření byl v pátek 13. března aktivován krizový štáb ORP
Soběslav (dále jen „KŠ“), jemuž předsedá starosta města Jindřich Bláha. Členy
krizového štábu ORP Soběslav jsou dále místostarosta města Soběslav, tajemník
městského úřadu v Soběslavi, vrchní strážník městské policie Soběslav, zástupci
hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, oblastního oddělení Policie ČR
Soběslav, jednotky sboru dobrovolných hasičů Soběslav, tajemník krizového štábu a další zaměstnanci městského úřadu. Členové KŠ na pravidelných schůzích
přijímají mimořádná opatření týkající se nejen Soběslavi, ale i celého obvodu
obce s rozšířenou působností (Soběslav, Veselí nad Lužnicí a dalších 29 okolních
obcí).
Prvotní kroky KŠ směřovaly především k zajištění opatření vyplývajících z jednotlivých usnesení vlády ČR a nařízení hejtmanky Jihočeského kraje. Téměř okamžitě se začaly shánět osobní ochranné pomůcky především roušky a desinfekční gely. Aktivovala se pečovatelská služba Senior-domu Soběslav, která nabízí
své služby (nákup potravin, vyzvednutí léků aj.) seniorům a občanům, kteří se
dostanou do zdravotních problémů. Mateřské školy začaly fungovat v omezeném provozu a později byly zavřeny úplně. Do iniciativy šití roušek pro občany
a organizace ve městě se zapojily skupiny dobrovolníků. Zároveň bylo zřízeno
několik sběrných míst materiálu a výdejních míst ušitých roušek. Připraveny jsou
také mateřská škola DUHA a základní škola E. Beneše k zajištění péče o děti
zaměstnanců vykonávající práci v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.
Stálá pracovní skupina KŠ pracuje nepřetržitě a může tak okamžitě reagovat na
vzniklé události.
Děkujeme všem občanům města a dalším lidem, kteří se aktivně zapojují a není
jim lhostejné jejich město a lidé, kteří zde žijí. Procházíme nyní složitou situací
a máme jedinou možnost ji zvládnout. Společně to dokážeme!
tajemník KŠ, Ing. Bohumír Ctibor

•

Dne 10. 2. před budovou zimního stadionu
v Soběslavi byl hlídkou místního oddělení
kontrolován řidič osobního motorového vozidla. U řidiče bylo následně zjištěno, že mu
byl Magistrátem města České Budějovice
vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Navíc mu byl orientačním vyšetřením na
zjištění omamných a psychotropních látek
zjištěn pozitivní výsledek. S osobou byly
zahájeny úkony trestního řízení pro přečin
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního
zákoníku a hrozí mu trest odnětí svobody až
na dvě léta. O konkrétní podobě a výši trestu
bude rozhodovat soud.

•

V nočních hodinách dne 18. 2. byl hlídkou
zastaven řidič motorového vozidla, u kterého
byl následnou kontrolou orientačním testem
zjištěn pozitivní výsledek na omamné a psychotropní látky. Lékařské vyšetření odmítl
a věc byla oznámena ke správnímu orgánu
k dalšímu projednání.

•

Neznámý pachatel v období od 14. 2. do
19. 2. a dále v nočních hodinách na 26. 2.
v katastru obce Myslkovice na stavbě modernizace trati Soběslav – Doubí po vypáčení víček palivových nádrží zde odstavených
pásových bagrů následně odcizil souhrnem
více než 520 litrů pohonných hmot – nafty.
Majitelům způsobil souhrnnou škodu ve výši
odhadem 100.000 Kč včetně poškození strojů. Jedná se o trestný čin krádež a poškození
cizí věci.

•

Dne 19. 2. se pachatel pokusil vniknout do
prodejny hraček v Soběslavi, dále se pokusil
vypáčit vstupní dveře do prodejny se sanitárním zbožím a další pokus vniknutí byl téhož
dne (noci) do vnitřních prostor veterinární
ordinace. Celková škoda poškozením je
doposud souhrnně vyčíslena na 90.000 Kč.

Jarní recepty
Kvašená zelenina stokrát jinak
Vyzkoušejte recept na kvašenou zeleninu, která podpoří imunitní systém. Při
kvašení v zelenině vznikají laktobacily, které po zimním období podpoří střevní
mikroflóru a tím i odolnost lidského organismu:
Připravíme 1-4 druhy jakékoli tvrdší
zeleniny (např. mrkev, bílou ředkev,
červenou řepu, křen, ředkvičky strouháme nebo najemno nakrájíme zelí,
pórek), dáme do větší mísy, trochu
osolíme a důkladně promícháme, roztlučeme (čistýma rukama, tloučkem)
a necháme chvíli stát, aby pustila šťávu.
Napěchujeme do čistých sklenic (0,75
l i větších) i se šťávou, zatížíme (spec.
víčkem s pružinou nebo malou sklenicí s vodou). Lehce uzavřeme šroubovacím víčkem (nedotahujeme, aby
mohly odcházet plyny při kvašení)
nebo stačí povázat ubrouskem, plátýnkem a dáme k teplu (na radiátor,…).
Zelenina musí být potopená. Pokud
bylo šťávy málo, převaříme vodu se
solí (1 l vody/20 g soli) a vychladlým
roztokem sklenici doplníme.

Zeleninu zkontrolujeme, a je-li dostatečně nakvašená (podle jemnosti nastrouhání a množství hmoty za 1 – 3
dny), přemístíme jí do lednice a můžeme jí ihned jíst.
Je možné nakládat i celé kousky zeleniny, jako na růžičky nakrájený
květák, brokolici, ředkvičky a další.
Jen kvašení probíhá déle.
Taky můžeme do zeleniny přidat nejrůznější koření a bylinky (kmín, různé
pepře, chilli, kopr, bazalku, aj.). Zkrátka, fantazie a možnosti nám pokaždé
vytvoří jinou chuť.
Pozn.: Kvašená zelenina vydrží v lednici dlouho. Ale neměla by, protože
vitamíny s kvasnými bakteriemi uvítá
náš organismus v tyto dny více, než
citrusy. 		
-min-

za OO PČR Soběslav, nstržm. Jana Štecová

ZO ČSCH SOBĚSLAV
pravidelná akce BURZA
A TRHY se s ohledem na
vývoj pandemie koronaviru v dubnu nekoná.
SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685
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Soběslav letos slaví výročí 630 let od svého založení
Město Soběslav letos slaví významné jubileum. Proto se mu budeme průběžně věnovat v Soběslavské hlásce. V tomto čísle nahlédneme do historie a připomene si i jednu z mnoha legend, která s ním souvisí.

Z historie města
Místu dal jméno jeho zakladatel, o němž
se však nedochovaly žádné zprávy. Na
počátku svého vzniku byla Soběslav osadou na křižovatce dvou zemských cest
- cesty Vitorazské vedoucí z Rakouska a
Solné (Zlaté) stezky. Hrad a při něm založené město náležely Rožmberkům již
od konce 13. století. První nepřímá zmínka
o Soběslavi je z roku 1293, kdy zde Jindřich z Rožmberka působil jako rozhodčí
ve sporu vyšebrodského kláštera se sirotky po Jindřichu z Kosové Hory. Jindřich
z Rožmberka udělil v roce 1390 Soběslavi
výsadu po vzoru královských měst (městská privilegia), jež opravňovaly městskou
správu k opevnění města. Rožmberský purkrabí, sídlící na soběslavském hradě, spravoval velkou rožmberskou državu prostírající se mezi městem a jiným rožmberským
hradem Choustníkem, který byl v roce
1322 připojen k soběslavskému panství.
Když část nespokojené šlechty zajala roku
1394 krále Václava IV. v městě Královém Dvoře, věznil ho Jindřich z Rožmberka (podle tvrzení pozdějšího rožmberského archiváře Václava Březana) mimo
jiné v Soběslavi. Když se táborští v roce
1420 zmocnili Příběnic, je dost možné,
že se chtěli zmocnit také soběslavského
hradu. Jan Žižka se roku 1421 spokojil
s vypálením města, podobně jako v roce
1435 táborští.
Za domácí války mezi králem Jiřím z Poděbrad a panskou zelenohorskou jednotou
byly roku 1467 soběslavské hradby opraveny. V roce 1468 musel Jan z Rožmberka, odstoupivší od krále, vydat město
Zdeňku ze Šternberka (hrad však podržel).

Do Soběslavi přišla současně posádka polských žoldnéřů.
Roku 1481 převzali bratři Vokovi z Rožmberka Soběslav opět do plného vlastnictví.
Na hradě nadále sídlili rožmberští hejtmané (1502 Volkéř ze Štěkře, 1528 – 1529 Jan
ze Štěkře). V roce 1565 postoupil Vilém
z Rožmberka město Soběslav svému bratru
Petru Vokovi.
Roku 1594 poslední příslušník rožmberského rodu Petr Vok část svého panství
prodal městu Soběslav. Po smrti Petra Voka
roku 1611 se novým majitelem panství stal
Jan Jiří ze Švamberka. Vázán ustanovením Rožmberkovy závěti, přestavěl jižní
trakt soběslavského hradu na českou školu pro mládež podobojí, která však v době
českého stavovského povstání zanikla.
Král Ferdinand II. postoupil prázdnou
školní budovu městu a to ji později (1628)
proměnilo na pivovar.

Z bývalého hradu stojí dosud vysoká válcová věž se střílnami v úrovni jednotlivých
pater, s rožmberskou růží na průčelí. Věž
stojí v severním rohu městského opevnění.
Z něho se dodnes zachovala u hradu část
zděného příkopu. V těsné blízkosti věže
je zřícenina hradního paláce se zbytky původních oken. Hradní dvůr byl ohraničen
na severu a západě hospodářskými budovami. Hradní areál znehodnotily přestavby
prováděné v letech 1807 a 1881.
V roce 1993 začala záchrana hradu. V letech 2009 a 2010 proběhla rozsáhlá obnova
hradního paláce, ve kterém je dnes realizována městská knihovna. Objekt je zachován ve stejném rozsahu a tvaru.
-minZdroj: www.musobeslav.cz, Pohledy
soběslavské, díl 1, Petr Lintner,
mistopisy.cz
Rodový erb pánů z Rožmberka:

Nejstarší dochovaný pohled na Soběslav od F. B. Wernera z roku 1750 krátce před
odstraněním provizorní sedlové střechy z vrcholu věže (reprodukce z knihy Životy posledních Rožmberků)

Jak přišla Soběslav ke svému jménu
Se Soběslaví souvisí i legenda, dle které za dávných dob byla krajina
kolem Soběslavi porostlá hlubokými lesy. Tam, kde je ulice Pršín, žil
starý poustevník. Měl tam poustevnu a při ní kapličku. Kdysi lovil
kníže český v těchto lesích a zbloudil. Již myslil, že se ani z lesů
nedostane, a tu náhle uslyšel hlas zvonu. Šel po hlase a přišel
k poustevníkovi, který zvonil. „Proč zvoníš? Komu slavíš v těchto
pustinách?“ tázal se kníže. „Sobě slavím!“ odpověděl poustevník
„Tak tu jen dále sobě slav!“ řekl kníže, jsa rád, že po hlase zvonku
našel cestu z hlubokého lesa. Odtud dáno městu, jenž okolo poustevny vzniklo, jméno Soběslav.

KULTURNÍ DŮM
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
– DUBEN 2020
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České
republice kvůli pandemii koronaviru jsme zatím zrušili veškeré kulturní akce do půlky dubna a je možné, že rušení dalších akcí bude následovat. Prosíme sledujte naše webové stránky
www.kd-veseli.cz, kde se dozvíte, který pořad
je zrušen či přeložen a kde Vás budeme informovat o náhradních termínech či možnosti vrácení vstupného.
Michaela Jindová
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Na sportovním plese byli vyhlášeni sportovci roku 2019
V pátek 28. 2. 2020 se ve velkém sále kulturního domu konal Sportovní ples, na němž byli vyhlášeni sportovci roku 2019. V úvodu
slavnostního večera se představily děti z juniorské kategorie taneční skupiny LUCIE Spartak Soběslav, které předtančily na skladbu
„Run to you“. Díky taneční skupině se Spartak Soběslav od září
roku 2019 rozrostl o další sportovní oddíl, jehož trenérkou je Lucie Bláhová. „I přesto, že skupina působí teprve od září loňského
roku, musela být z důvodu velkého zájmu rozdělena již na tři věkové kategorie. Taneční skupina LUCIE nemá za hlavní cíl taneční
soutěže, ale převážně rozvíjí pohybové nadání, chuť dětí k tanci

ATLETIKA
Elena DUBSKÁ
Elenka je jedním z nejdéle působících členů atletického oddílu
oplývající velkou snahou a úspěchy. Obdivuhodné je na ní mimo
pravidelné účasti na trénincích také kolektivní chování a fair play.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Natálie PETRŮ
Natálie chodí do čtvrté třídy základní školy Komenského
v Soběslavi. Gymnastice se věnuje již čtvrtým rokem a také začala minulý rok chodit na atletiku, kde ji nejvíce baví běh na dlouhé
tratě. Navštěvuje základní uměleckou školu – obor klavír. Mezi
její koníčky patří kolo, brusle, tvoření. Je energická, usměvavá
a nerada prohrává.

KRASOBRUSLENÍ
Nikola JINDROVÁ
Loňská sezona byla pro desetiletou Nikolu velmi zdařilá. Na několika celorepublikových pohárových závodech se umístila na
stupních vítězů. V žebříčku Poháru Českého krasobruslařského
svazu skončila na 1. místě. V žebříčku nejvyšší celorepublikové soutěže, Českého poháru, na 6. místě, čímž se nominovala na
Mistrovství ČR. Tam obsadila výbornou 12. příčku. Nikola se
dále věnuje tenisu, tanci a Pole Dance.

KANOISTIKA
Hana KOLIHOVÁ
Členka kanoistického oddílu SK Domeček Soběslav a reprezentačního družstva juniorů ve sjezdu na divoké vodě. Na MČR juniorů v klasickém sjezdu obsadila v kategorii mladších dorostenek
2. místo a spolu s oddílovou kolegyní Janou Bočánkovou se stala
mistryní ČR v kategorii deblkanoí žen. V celkovém hodnocení
Českého poháru juniorů obsadila 4. místo. Díky svým výsledkům
se nominovala na mistrovství světa, které se konalo v červenci
v bosenské BanjaLuce.

FLORBAL
Adéla KUBÁTOVÁ
Adéla je univerzální hráčka, kapitánka a hlavně skvělá parťačka.
Je jednou z nejvýznamnějších osobností soběslavského ženského
florbalu. S týmem vybojovala postup do celostátní 1. ligy žen, ve
které působí dodnes. Na hřišti každého zaujme svým přehledem,
citem pro hru, kreativitou a šikovnýma rukama. A co o ní říci
více? Ačkoliv se navenek jeví drsně a nepřístupně, je to prostě
týmová srdcařka!

a společnému prožívání radosti z pohybu. A tak jsou vždy rády,
že mohou svůj talent ukázat na příležitostných akcích,“ sdělil ředitel KDMS Petr Valeš, který slavnostní večer moderoval.
O dobrou hudbu se letos opět postarala kapela Klaret – Strážský
výběr, která na plese hrála již v minulém roce a zaznamenala velký úspěch. Vyhlášení doprovázely svým vystoupením mažoretky a roztleskávačky pod vedením Miluše Moravcové. Sportovci
si na pódiu převzali cenu a kytici z rukou předsedy TJ Spartak
Mgr. Pavla Lintnera a vedoucího TVZ Mgr. Michala Pánka. Oceněni byli sportovci z 15 sportovních oddílů:

STOLNÍ TENIS DDM SOBĚSLAV
Petr NOVOTNÝ
Student Gymnázia Soběslav. Nejlepšího umístění dosáhl na TOP
dorostu v květnu 2017, který vyhrál, v roce 2018 skončil na
3. místě v žebříčku dorostenců Jihočeského kraje, reprezentoval kraj na Letních olympiádách dětí a mládeže a Mistrovství
ČR družstev ve stolním tenisu. V roce 2019 obsadil 12. místo v
krajském žebříčku mužů. V současné době nastupuje za tým ČZ
Strakonice Elektrostav ve 2. celostátní lize.

AIKIDO
Martin POBUDA
Martin je jedním z nových pilířů Aikido klubu Soběslav. Pravidelně se účastní všech tréninků, AIKIDO seminářů a mezinárodních týdenních letních škol, které náš oddíl pořádá
v Soběslavi. Aktivně pracuje na zvyšování svojí fyzické i duševní kondice v rámci AIKIDO tréninků a systému sebeobrany,
který je součástí našich tréninků. I přes velké pracovní vytížení
projektanta a zastupitele Plané nad Lužnicí je vždy připraven
jakkoliv klubu pomoci a k AIKIDO vede i svoje děti. Aikido
cvičí od roku 2016 a je čerstvým nositelem technického stupně
4.kyu a asistentem trenérů dětí.

BASKETBAL
Lukáš SLABÝ
Lukáš se připojil k soběslavské basketbalové družině sice
již před mnoha lety, přesto zřejmě jako poslední, takže se dá
říci, že je vlastně „benjamínkem“ našeho oddílu. Jeho přístup
k basketu je příkladný a poctivý, a proto se právem stává
košíkářským králem!

VOLEJBAL
Jan PODLAHA
Honza je soběslavským rodákem, který své volejbalové umění
rozvíjel v soběslavských amatérských družstvech a svým nepřehlédnutelným rostoucím výkonem si řekl o místo v soutěžním
týmu soběslavských volejbalistů. Honza se prezentuje zejména svým zodpovědným přístupem k tréninku, kolektivním pojetí hry, výbornou fyzickou kondicí a rostoucí technickou vyspělostí, kterou uplatňuje na postu smečaře. Proto dnes Honza
zaujímá pevné místo v krajském soutěžním týmu a po právu
je vyhlášen volejbalistou roku 2019.

ŠACHY
Milan MRŇA 		
Milan Mrňa měl velmi dobré výsledky v soutěži družstev, čímž
významně přispěl k udržení Spartaku Soběslav v 2.divizi.
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TENIS
Kamila VITURKOVÁ
Jméno Viturka je soběslavským sportovcům dobře známé,
Kamilin dědeček byl dlouholetým pracovníkem Spartaku.
Tatínka stále můžeme potkat na fotbalovém trávníku a v případě
Kamily nepadlo jablko daleko od stromu. Jejím sportem číslo
jedna je tenis, ve kterém už zaznamenala řadu úspěchů. V loňském roce bylo tím nejvýraznějším vítězství v OP mladších žákyň
ve dvouhře i čtyřhře. Stejný úspěch zaznamenala i na turnajích
v Táboře a v Soběslavi. Úspěšně bojovala i v krajských týmových soutěžích, kde kromě své věkové kategorie nastupovala
už i za starší žákyně a dorost, kde dokonce nenašla přemožitelku! Vedle tenisu hraje Kamila také florbal a dá se říct, že jakákoliv sportovní aktivita jí není cizí.

LEDNÍ HOKEJ
Adam PŘIBYL
Adam navíc ke svým povinnostem v rámci profesionální soutěže v in-line hokeji ve Francii, kde na pařížském předměstí nastupuje za tým Tygři z Garges, začal v rámci svého volna hrát
utkání za domácí tým Spartaku, kdy na utkání využíval letecké přepravy Paříž - Praha. Jeho obětavý přístup a výkony, a to
jak v útoku, tak v obranné hře byly velkou motivací pro celé
mužstvo. Tým dokázal ve druhé polovině sezony dotáhnout
z nepostupových příček až do play off. V rámci odehraných
11 utkání si Adam připsal 25 kanadských bodů za 21 branek
a 4 asistence.

KUŽELKY
Jindřich KOPIC
Jindřich v roce 2019 oslavil krásné 65. narozeniny. Ve svém
věku patří k oporám družstva, které hraje Krajský přebor 1.
Z Chýnova přivezl zlatou medaili a výkonem 438 poražených
kuželek se stal okresním přeborníkem. Je dobrým příkladem
a rádcem pro začínající hráče.

DREZURA KONÍ
Veronika GAJDOLÍNOVÁ
Veronika jezdí na koni od svých osmi let a od 13 se věnuje
jezdeckému sportu profesionálně. Se svými třemi koňmi
trénuje střídavě v Soběslavi a Českých Budějovicích, pomáhá
i svým mladším spolujezdkyním při jejich soutěžních snech
a ambicích.
Veronika v roce 2019 získala dvě medaile na Mistrovství
České republiky v drezuře, kde získala bronz se svou klisnou
Donnou Fredericou v kategorii „starší junior“ a stříbro se svým
valachem Bohémem v kategorii „družstva“, kterého sedlala v
nejvyšším stupni soutěže v dané kategorii dospělých. Dále pak
vybojovala letošní1. místo v oblastním mistrovství Jihočeského
kraje s Bohémem a v kategorii družstva je vicemistryní s Donnou Fredericou. V neposlední řadě byla Veronika letos v lednu
nominována českou jezdeckou federací mezi nejúspěšnější jezdce roku 2019 v kategorii starší junior.
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FOTBAL
Filip VANĚK
Ofenzivního záložníka Filipa
Vaňka přivedl k fotbalu jeho otec
v rodné Soběslavi. Po dvouletém
působení v Táboře v roce 2011
přestoupil do Dynama České
Budějovice. V roce 2015 zaujal
trenéry „A” mužstva a dočkal
se prvního debutu v 1. lize, a to
hned proti pražské Spartě. Filip
si první ligu zahrál 2x a v druhé
nejvyšší soutěži nasbíral 17 startů. K tomu musíme připočíst tři
starty za národní mužstvo, a to
v kategorii U18 a U20.
V roce 2017 se Filip vrátil do
Spartaku Soběslav, který se v tu
dobu stal nováčkem divize. Filip se i přes svůj mladý věk stal
okamžitě lídrem týmu a klíčovým
hráčem pro trenéra Hajiče. Za dvě
a půl sezony nastřílel 57 branek
a patří k nejlepším střelcům
v soutěži.
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Grandiozní start třetí sezony tanečního
studia United Movement!
Třídenní klání v rakouském Schwechatu, které se konalo ve dnech 28. 2. -1. 3. 2020, má za
sebou 64 tanečníků veselského United Movement, jehož součástí jsou i děti ze Soběslavi
a okolí.
Studio přivezlo celkem 13 choreografií z dílny profesionálních choreografů Kuby Dvořáka, Barbory Smíškové, Anny Tomkové
a Laďky Čapkové. Postupně se tanečnice
představily v kategoriích ContemporaryModern, Lyrical, Open a Acrobatic Dance. Při
jejich výkonech se tajil dech, a když došlo na
vyhlášení, hala byla plná očekávání. United
Movement si odvezl z rakouské kvalifikace
na Mistrovství světa Dance Star v chorvatské Poreči neuvěřitelných 10 zlatých medailí
a tři stříbrné a doslova opanoval kvalifikaci
společně se sesterskou pražskou pobočkou
Movement Factory, která přidala dalších
sedm prvních míst a tři místa stříbrná. Komentáře od poroty se hemžily slovy “bravo”,
“wow” nebo “perfect”.
Studio je na všechny soutěžící náležitě pyšné. Nejvyšší percentil z celé kvalifikace si

INZERCE

odváží choreografie z dílny Kuby Dvořáka
YOU (104 bodů ze 120 možných). Děkujeme
všem rodičům, celému týmu UM a trenérům
za skvělý začátek nové sezony. Nemůžeme se
dočkat, co dalšího nám přinese.
Za vedení tanečního studia
Jakub Dvořák a Jana Holcová

FOTO: archiv United Movement
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NOVĚ V PRODEJI
DŘEVĚNÉ PELETY
ZA ZAVÁDĚJÍCÍ CENY
Dále u nás nakoupíte:
Plotovky, palubky, OSB desky,
hranoly, fošny, střešní latě,
široký sortiment truhlářského řeziva,
spojovací materiál.
Dále nabízíme:
Sušení dřeva, hoblování a krácení.
Areál pily Dráchov
392 01 Dráchov 45
Tel: 774131446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod.
So:

8 – 11 hod.

e-mail: prodejna@equidomus.com
http://www.palubky-plotovky.cz
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ŘÁDKOVÁ
INZERCE
Prodej
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz
Koupě

•

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

GEODETICKÉ PRÁCE

•

Pronajmu 1+1 v Soběslavi u pošty
I. patro, topení kamna. 6 500 Kč
/měsíc úplně se vším.
Tel. 603 442 474.

•

Mladá rodina hledá byt 2+1
k dlouhodobému pronájmu v
Soběslavi. Tel: 724 160 637,
792 325 480

•

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

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

PILA SVINY

www.geodeziejih.cz

Výroba řeziva - v krátkém čase
možnost dopravy
Tel: 777 112 127

info@geodeziejih.cz

KROVY, LATĚ, PRKNA
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Dřevoprodej Dráchov
STŘEŠNÍ LATĚ sleva až 20 %. Podrobnosti
naleznete na našich internetový stránkách
Možné další slevy: množstevní,
pro podnikatele atd.
Koupíte u nás:
Plotovky, palubky, OSB desky,
hranoly, fošny, střešní latě,
široký sortiment truhlářského řeziva,
spojovací materiál.
Dále nabízíme:
Sušení dřeva, hoblování a krácení.
Areál pily Dráchov
392 01 Dráchov 45
Tel: 774 131 446
Otevírací doba:
Po - Pá: 7 - 16:30 hod.
So:
8 – 11 hod.
e-mail: prodejna@equidomus.com
http://www.palubky-plotovky.cz
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RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
přijímáme objednávky
na rozkrmená krůťata stáří
6 týdnů k odběru 6. 5. 2020
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

Sháním dlouhodobý

Zahradnictví v Mažicích

PRONÁJEM BYTU
v Soběslavi a okolí.

nabízí

Platba několik nájmů za byt
samozřejmostí. Stačí poslat sms,
zavolám zpět 608 661 879.

Velkokvěté a zakrslé rododendrony i azalky,
kanadské borůvky a další okrasné rostliny.
Po - Pá 8-16
So 8-12
Tel. 728 494 283, 602 175 162
zahradanemec@seznam.cz, www.nemcovazahrada.cz

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA DUBEN
ZAKRYTÍ HROBŮ Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - 15%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav
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Uzávěrka inzerce 10. 4., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
Spol.

Beta Agro

Soběslav a. s.
přijme do pracovního
poměru opraváře
zemědělských strojů,
traktoristu.
Kontakt: 777 457 853,
novak@betaagro.cz
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