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Dočtete se v tomto čísle:

Kostel sv. Marka (nahoře), kostel sv. Víta (dole), foto: archiv
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AKCE V ÚNORU

Zubní ordinace
na poliklinice
Oznamujeme občanům, že na Poliklinice
Soběslav bude otevřena zubní ordinace
MUDr. Veroniky Kloučkové. Předpokládaný
termín otevření je od 1. 4. 2022.
Od 13. 3. 2022 00:00 hodin bude probíhat
registrace pacientů zasláním e-mailu na adresu:
zubar.klouckova@seznam.cz s uvedením jména
a příjmení, rodného čísla, zdravotní pojišťovny,
adresy trvalého pobytu a čísla telefonu.
Na e-maily doručené před tímto datem nebude
brán zřetel.
Do předmětu e-mailu uveďte „Žádost o registraci“. Potvrzení o registraci bude po zpracování doručeno zpět do Vašeho e-mailu.
Zubní lékařka spolupracuje s následujícími
zdravotními pojišťovnami: 111, 201, 207 a 211.
				
Redakce

Vzhledem ke stále měnící se situaci, která se týká pandemie covidu-19,
sledujte webové stránky organizátorů www.kdms.cz a www.kd-veseli.cz,
kde se dozvíte aktuální informace.
Akce v Soběslavi
6. 2. Burza a trhy chovatelů, areál chovatelů, 7 - 9,30 h
10. 2. Šťastný vyvolený - divadlo Verze , kulturní dům, 19 h
16. 2. Zastupitelstvo, kulturní dům, 18 h
19. 2. Off-road fichtel day, areál AMK Soběslav, rozjížďky 11,15 h,
start závodu Klasik ve 12,30 a Sport ve 13,45 (více info na
fichtl.karvanky.cz)
27. 2. Pohádka z budíku - Teátr Pavla Šmída, kulturní dům, 10,30 h
KD připravuje:
9. 10. DASHA – koncert - přesunuto z 6. 2.! Vstupenky zůstávají
v platnosti!
Akce v okolí:
do 24.2. Nádech starých časů – výstava obrazů a grafik Ivy Hüttnerové. KD Veselí n. L. Otevřeno vždy ve čtvrtek od 13 do 17 h nebo
po předchozí telefonické domluvě
2. 2. Když Panda tančí - James Gould-Bourn, Nové Listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlem Oubramem. Víceúčelový sál KD Veselí
n. L., 18:45 h
11. 2. Folk mezi řekami - cyklus hudebních večerů skupiny Jen tak
tak a jejích hostů, tentokrát s českobudějovickou kapelou Bonsai
č. 3. Víceúčelový sál KD Veselí n. L., 18 h
19. 2. Masopust ve Veselí n. L. - odpolední průvod v maskách městem
a večerní zábava s kapelou Wohryzek band. Plánovaná zábava
se skupinou Wohryzek band bude uskutečněna, pokud dojde
alespoň k částečnému rozvolnění protiepidemických opatření.

Srdečně zveme veřejnost na 18. zasedání

Zastupitelstva města
Soběslavi
16. 2. od 18 h
Ve velkém sále
kulturního domu.
Bližší informace budou
uveřejněny na webu města
www.musobeslav.cz.

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

Středa 9. 2. a 2. 3.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 11. ledna 2022.
Usnesení č. 1/001/2022
Rada města se za přítomnosti kronikářky
paní Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky města. Rada města děkuje
paní Marii Klimešové za velmi pěkné
a pečlivé zpracování kroniky města.
Usnesení č. 1/002/2022
Rada města ukládá realizovat usnesení
ze 17. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 15. 12. 2021.
Usnesení č. 1/003/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. RM 2/2021 dle návrhu předloženého Bc.
Zuzanou Schejbalovou, vedoucí finančního
odboru MěÚ.
Usnesení č. 1/004/2022
Rada města souhlasí s realizací investic
a oprav v Soběslavi a městských částech
Chlebov a Nedvědice v roce 2022 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/005/2022
Rada města souhlasí s plánem investic do
vodohospodářského majetku města v roce
2022 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/006/2022
Rada města souhlasí s termíny jednání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2022
následovně: 16. 2., 20. 4., 22. 6., 14. 9.
2022.
Usnesení č. 1/007/2022
Rada města schvaluje s účinností od 1. 1.
2022 plat jednateli Správy města Soběslavi,

s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, jednateli
Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
Ing. Petru Matoušovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli
KDMS Mgr. Petru Valešovi a paní Janě
Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/008/2022
Rada města v návaznosti na nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
s účinností od 1. 1. 2022 plat řediteli ZŠ
Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi,
ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové
a ředitelce MŠ Nerudova Bc. Evě Kuklové
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 1/009/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Atelierem
EIS1, s. r. o., České Budějovice, na zpracování studie čtyř bytových domů na sídlišti
Svákov v Soběslavi za cenu 243.500 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 1/010/2022
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Soběslav a obcí
Přehořov na přijetí finančního daru ve výši
33.000 Kč jako příspěvku městu na pořízení ukazatele rychlosti, který je umístěn
v k. ú. Chlebov na příjezdu do obce Přehořov.
Usnesení č. 1/011/2022
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Soběslav a EG.D,
a. s., Brno, v souvislosti s realizací akce
„Veselí: o. Dráchov, o. Elitex - rek.

VN, propoj – 2. etapa“ na pozemcích p. č.
3491/2, p. č. 3491/12,
p. č. 3492, p. č. 3498/6,
p. č. 3493, vše v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 1/012/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 2. 2021
uzavřené mezi městem Soběslav a p. Martinem Mikulou, Myslkovice, kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového prostoru
na pozemku p. č. 394 o výměře cca 120 m2
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města, na dobu určitou do 31. 12. 2022.
Usnesení č. 1/013/2022
Rada města souhlasí s uzavřením dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího
podnikání ze dne 24. 8. 2018 mezi městem Soběslav a firmou Michal Lukucz,
Soběslav, k 28. 2. 2022 z důvodu demolice
pronajatého objektu v souvislosti s realizací
stavby „Přestupní terminál Soběslav“.
Usnesení č. 1/014/2022
a) Rada města ruší své usnesení
č. 15/208/2020 ze dne 21. 7. 2020.
b) Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání mezi městem Soběslav
a MUDr. Veronikou Kloučkovou, Praha,
na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města v podkroví budovy čp. 159
v ulici Petra Voka v Soběslavi (poliklinika)
o celkové výměře 46,6 m2 s účinností od
1. 4. 2022 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 1/015/2022
Rada města ruší své usnesení č. 18/205/2021
ze dne 5. 10. 2021.

V průzkumu kvality života v ČR se Soběslav umístila na 27. místě
Index kvality života, který
hodnotí 206 obcí s rozšířenou
působností, sestavuje společnost Obce v datech. O výsledcích informovala poradenská
společnost Deloitte, která je
hlavním konzultačním partnerem projektu. Index kvality
života porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví
a životního prostředí; mate-

riálního zabezpečení (práce,
bydlení) a vzdělání; služeb
a vztahů (například existence
místních spolků). Zapojeno
je všech 206 českých obcích
s rozšířenou působností. Analytici využívají data z běžně dostupných informací na internetu
a z veřejného sektoru.
Město Soběslav se umístilo na
27. místě v hodnocení kvality
života. Soběslav se tak zařadila
na 4. místo v Jihočeském kraji.
Od roku 2019 se dá zaznamenat

zvyšující se trend kvality života,
kdy se Soběslav posunula ze
71. místa na současné 27. místo mezi městy v ČR. Přehled

indexů a jejich charakteristika
je dostupná na webu www.obecvdatech.cz/sobeslav.
-pim-
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Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka/strážnici
městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou
b) minimální věk 18 let
c) trestní bezúhonnost
d) dobrý zdravotní stav
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady
g) řidičský průkaz sk. „B“
g) časová flexibilita
h) zbrojní průkaz skupiny D
výhodou
Přihláška musí obsahovat:
• životopis
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý

• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky je možné zasílat písemnou
formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Bližší informace je možné získat
u Ing. Radka Brylla, tajemníka MěÚ
Soběslav, tel. č. 381 508 121 nebo
u p. Miroslava Drse, vrchního
strážníka Městské policie Soběslav,
tel. č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll,
tajemník MěÚ Soběslav

Novoroční příspěvek byl věnován Dětskému domovu Radenín
Během novoročního ohňostroje, který proběhl v sobotu 1. ledna 2022, byl vybrán
dobrovolný příspěvek za punč a svařené
víno, které podávali zaměstnanci kulturního domu a zástupci města.
Během akce bylo vybráno téměř 26 000
korun od dárců, kteří se zúčastnili akce
spojené s novoročním ohňostrojem a přispěli do kasiček. Ohňostroj zhlédli také děti

a vychovatelé z dětského domova, kteří nás
přišli pozdravit do našeho stánku.
Novoroční příspěvek předal starosta města
Ing. Jindřich Bláha řediteli Dětského
domova Radenín Bc. Kamilu Rosovi ve
čtvrtek 6. ledna. Dle slov ředitele domova
bude tato finanční částka použita na sportovní vybavení a volnočasové aktivity dětí.
-pim-

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří
svým finančním příspěvkem podpořili děti z Dětského domova Radenín.
Nejen jejich úsměvy stojí za to.
Ing. Jindřich Bláha,
starosta města
Foto: archiv

únor 2022

5

Rozpočet města Soběslavi na rok 2022
PŘÍJMY
název položky			
				

částka v Kč
Celkem		
v tom:

Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
18 000 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky
500 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
2 000 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob
22 000 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob za obec
1 500 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 		
56 000 000 Kč
Ekologické poplatky 		
50 000 Kč
Místní poplatky
		
6 230 000 Kč
poplatek za komunální odpad		
poplatek ze psů				
poplatek z pobytu		
poplatky za užívání veřejného
prostranství
			
poplatek za zkoušky žadatelů
o řidič.oprávnění			
Daň z hazardních her 		
3 000 000 Kč
Správní poplatky
		
4 000 000 Kč
Daň z nemovitostí
		
6 000 000 Kč
Daňové příjmy celkem
119 280 000 Kč

5 000 000 Kč
250 000 Kč
50 000 Kč
230 000 Kč
700 000 Kč

Splátky půjček
		
60 000 Kč
Zemědělství a lesnictví 		
10 000 Kč
Vodní hospodářství
		
5 300 000 Kč
Rybníky 			
614 000 Kč
Informační středisko, propagace města
250 000 Kč
Cestovní ruch - koupaliště
96 000 Kč
Stavebnictví, služby 		
50 000 Kč
Doprava 			
20 000 Kč
Školství 			
1 800 000 Kč
Kultura
			
1 300 000 Kč
TV a zájmová činnost 		
61 000 Kč
Zdravotnictví
		
810 000 Kč
Místní hospodářství, územní rozvoj
12 250 000 Kč
Životní prostředí			
1 600 000 Kč
Sociální služby
		
125 000 Kč
Městská policie
		
200 000 Kč
Městský úřad
		
1 000 000 Kč
Finanční operace
		
30 000 Kč
Nekapitálové příjmy z vl. činnosti celkem 25 576 000 Kč
Kapitálové příjmy - MH - prodej pozemků    3 000 000 Kč
Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 20 500 000 Kč
Dotace - nástavba senior-domu 		
15 000 000 Kč
Dotace - LHO			
228 706 Kč
Ostatní dotace (stát, kraj, obce)		
40 000 Kč
Dotace a převody celkem
35 768 706 Kč
PŘÍJMY CELKEM

                  183 624 706 Kč

REKAPITULACE:

Rozpočtové příjmy - neinvestiční
Rozpočtové příjmy - kapitálové		
Rozpočtové příjmy celkem
Rozpočtové výdaje neinvestiční
Rozpočtové výdaje kapitálové		
Rozpočtové výdaje celkem
Saldo příjmy - výdaje

180 624 706 Kč
1 000 000 Kč
183 624 706 Kč
140 709 630 Kč
70 100 000 Kč
210 809 630 Kč
         - 27 184 924 Kč

Financování z toho
Použití prostředků z BÚ
Financování - čerpání dlouhodob. invest. úvěru
Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjček
Změna stavu prostř. na BÚ		

- 7 184 924 Kč
20 000 000 Kč
3 960 000 Kč
- 11 144 924 Kč

VÝDAJE
název položky			
				

částka v Kč
Celkem		

v tom:

Ozdrav.hospodářských zvířat - neinvestiční      200 000 Kč
Zemědělství a lesnictví
     250 000 Kč
zemědělství a lesnictví - neinvestiční výdaje		
250 000 Kč
Informační středisko, propagace města-neinv.       300 000 Kč
Cestovní ruch, koupaliště - neinvestiční
     700 000 Kč
Doprava
33 800 000 Kč
Doprava - neinvestiční výdaje				7 100 000 Kč
silnice - opravy, služby, dopravní značení
		
3 000 000 Kč
chodníky, parkoviště, ostatní prostranství
- opravy, služby, mat., oprava pěší lávky
k Novému rybníku 					
3 000 000 Kč
Oprava komunikací Chlebov a Nedvědice			
1 000 000 Kč
ostatní					
100 000 Kč
Doprava - kapitálové výdaje		
26 700 000 Kč
komunikace, rekonstr. ostat. silnic		
1 000 000 Kč
chodníky, parkovitě, ostatní plochy, ul. P. Voka
4 000 000 Kč
parkoviště Na Ohradě					
3 000 000 Kč
cyklostezky					
500 000 Kč
autobusová doprava, terminál, os. silnič. dopr.		
200 000 Kč
železniční doprava, terminál, výpr. budova		
18 000 000 Kč
Vodní hospodářství
6 000 000 Kč
Vodní hospodářství - neinvestiční výdaje		
2 500 000 Kč
pitná voda - vodovody, studně			
500 000 Kč
odpadní vody, kanalizace,ČOV		
1 500 000 Kč
rybníky, vodní toky 				
500 000 Kč
Vodní hospodářství - kapitálové výdaje		
3 500 000 Kč
pitná voda - vodovody, studně		
500 000 Kč
kanalizace, ČOV, ČOV plovárna
		
3 000 000 Kč
Školství
15 438 230 Kč
Školství - neinvestiční výdaje		
14 438 230 Kč
MŠ Duha - příspěvek na provoz			
3 092 000 Kč
MŠ Nerudova - příspěvek na provoz		
2 350 000 Kč
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz		
3 701 230 Kč
ZŠ E. Beneše - příspěvek na provoz		
4 295 000 Kč
ZŠ - opravy budov ZŠ				
500 000 Kč
Základní umělecká škola			
200 000 Kč
ostatní výdaje (interakt. učeb. pomůcky Fraus,
rezerva)						
300 000 Kč
Školství - kapitál.výdaje (rekonstrukce budov)		
1 000 000 Kč
základní školy, mateřské školy 				
500 000 Kč
projekty škol		
		
500 000 Kč
Kultura
11 500 000 Kč
Kultura - neinvestiční výdaje		
11 000 000 Kč
festival Kubešova Soběslav - příspěvek KDMS		
50 000 Kč
kronika, ostatní kult. činnost		
50 000 Kč
památky (hrad, MPZ, ostatní)		
1 000 000 Kč
ostatní předměty historické a kulturní hodnoty		
100 000 Kč
místní rozhlas 				
100 000 Kč
noviny Soběslavská hláska			
300 000 Kč
kulturní dům - příspěvek na provoz			
8 900 000 Kč
SPOZ a ostatní kulturní činnost		
500 000 Kč
Kultura - kapitál. výdaje
		
500 000 Kč
nádvoří hradu				
500 000 Kč
Sport a zájmová činnost
7 600 000 Kč
Sport a záj.činnost - neinvestiční výdaje		
5 100 000 Kč
TJ Spartak - údržba sportovišť			
1 600 000 Kč
TJ Spartak - ztrátovost zimního stadionu		
900 000 Kč
TJ Spartak - podpora sportovní činnosti		
1 000 000 Kč
příspěvky sportovním spolkům			
200 000 Kč
opravy ost. sportovišť, materiál, dokumentace		
500 000 Kč
opravy domu dětí a mládeže		
300 000 Kč
dětská hřiště - doplnění prvků, opravy
300 000 Kč
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zájmová činnost dětí a dospělých		
sport a zájmová činnost - kapitálové výdaje		
rekonstrukce, modernizace sportovišť		
vybudování nových dětských hřišť			
Zdravotnictví (poliklinika) - příspěvek na provoz           500 000 Kč
Místní hospodářství celkem
  33 000 000 Kč
Místní hospodářství - neinvestiční výdaje		
bytové hospodářství		
		
nebytové prostory (včetně Chlebova a Nedvědic)		
správa města - veřejně prospěšné služby		
zásobování teplem, kotelny		
veřejné osvětlení				
hřbitov					
územní rozvoj - studie,služby,inženýrské sítě		
ostatní služby MH, daně, věcná břemena, 		
opravy a udržování Chlebov a Nedvědice		
Místní hospodářství - kapitálové výdaje		
rekonstr.byt.fondu 		
		
nebyt. prostory				
veřejné osvětlení				
inženýrské sítě 				
hřbitov - kolumbární stěna			
lokální zásobování teplem			
územní rozvoj - projektové dokumentace		
územní plán				
pozemky - výkup 				
ZTV Svákov - 3. etapa				
Životní prostředí, veřejná zeleň
  10 800 000 Kč
Životní prostředí - neinvestiční výdaje		
svoz a likvidace odpadu, sběrný dvůr, kontejnery		
veřejná zeleň, vzhled obce			
protipovodňová opatření			
Životní prostředí - kapitálové výdaje		
protipovodňová opatření		
		
Sociální služby
  33 021 400 Kč
Sociální služby - neinvestiční výdaje		
senior-dům - příspěvek na provoz 		
Rolnička - opravy budovy		
Rolnička - příspěvek				
ostatní sociální služby		
		
Socíální služby - kapitálové výdaje
rekonstr. kotelny, vybav. nov. prostor senior-domu
nástavba senior - domu 				
Živelní ohrožení,ochrana obyvatel
     
-neinvestiční
         50 000 Kč
Rezerva na krizová opatření
       100 000 Kč
Městská policie
    3 800 000 Kč
městská policie - provozní výdaje		
městská policie - kapitálové výdaje
(kamerový systém, ostatní)
Požární ochrana			
       350 000 Kč
požární ochrana - neinvestiční výdaje		
požární ochrana - přístroje a zařízení		
Zastupitelstvo města - neinvestiční výdaje     3 400 000 Kč
Městský úřad
  46 000 000 Kč
městský úřad - provozní výdaje (včet.soc.fondu)		
městský úřad - kapitál. výdaje		
Finanční operace, ostat. výdaje (daně, pojištění)     4 000 000 Kč
VÝDAJE CELKEM

210 809 630 Kč

300 000 Kč
2 500 000 Kč
2 000 000 Kč
500 000 Kč
27 650 000 Kč
7 100 000 Kč
1 000 000 Kč
16 350 000 Kč
200 000 Kč
500 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
5 350 000 Kč
300 000 Kč
500 000 Kč
600 000 Kč
200 000 Kč
250 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
10 700 000 Kč
9 800 000 Kč
800 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
4 021 400 Kč
3 521 400 Kč
130 000 Kč
210 000 Kč
160 000 Kč
29 000 000 Kč
4 000 000 Kč
25 000 000 Kč

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na pozici
pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje
Městského úřadu Soběslav.
Předpokládaný nástup 1. 3. 2022 nebo dle dohody.
Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete
na internetových stránkách města nebo u tajemníka MěÚ
Ing. R. Brylla, tel.: 381 508 121, e-mail: bryll@musobeslav.cz.
Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Přejezd přes koleje v ulici
P. Bezruče se uzavře
pro automobilovou dopravu
Přejezd nedaleko vlakového nádraží bude od 1. 3. 2022 změněn
na PŘECHOD PRO PĚŠÍ. Cyklisté mohou sesednout z kola
a po přechodu přejít. Silniční provoz bude veden přes nově vybudovanou komunikaci propojující ulici K Sedlečku a silnici č. 135
na Zvěrotice (viz úsek na mapě zvýrazněný modře). Bezpečnost
přechodu pro pěší bude zajištěna stávajícím zabezpečovacím zařízením přejezdu.
-min-

Nový rybník
3 500 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
150 000 Kč

45 000 000 Kč
1 000 000 Kč
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Plán investic a oprav – rok 2022 (v Kč)
Doprava, komunikace, chodníky, parkoviště, povrchy
- neinvestiční výdaje
- Opravy po zimě					
400 000
- Chodníky 					
3 500 000
opravy (Žižkova, Mrázkova u FÚ, Komenského, Na Pískách)
- Komunikace 					
5 000 000
opravy (K Libouši, Na Pískách, ost.) - žádost o dotaci
- Komunikace – opravy (Chlebov, Nedvědice)
1 000 000
- Úprava nezpevněných povrchů 			
1 500 000
(Na Cihelně, Na Petříně, garáže u chovatelů)
Celkem 				
11 400 000
Doprava, komunikace, chodníky, parkoviště, povrchy
- kapitálové výdaje

Místní hospodářství, ostatní
- Veřejné osvětlení, osvětlení věže, osvětlení
1 300 000
brusl. dráhy, ostatní
- Hřbitov – opravy, kolumbární stěna		
400 000
- Nástavba senior-domu				
25 000 000
- Senior-dům – kotelna, vybavení			
4 000 000
- Nebytové prostory – domy náměstí, ostatní
1 500 000
- Projekty 					
2 500 000
ZTV Svákov - 3. etapa, bytové domy, územní plán, ostatní
- Zeleň 						
800 000
Celkem 					35 500 000
Plán investic a oprav 2022 - Chlebov

- Parkoviště (Chvalovského nábř., u kina, Na Ohradě) 4 500 000
- Chodníky (Petra Voka) - žádost o dotaci		
4 500 000
- Komunikace – ostatní				
1 200 000
- Cyklostezky					
500 000
- Výpravní budova – terminál - žádost o dotaci
18 000 000
Celkem						28 700 000

- Společenský dům – úprava parčíku a okolí		
600 000
- Oprava kapličky					
100 000
- Oprava pomníku				
100 000
- Parket, podium					
200 000
- Chlebovská pískovna - odbahnění			
300 000
Celkem 					 1 300 000

Vodní hospodářství - opravy, investice

Plán investic a oprav 2022 - Nedvědice

- ČOV Soběslav – trubní rozvody, čerpadla, ostatní
3 000 000
- Kanalizace, ČOV 				
2 000 000
(Na Ohradě, Wilsonova, plovárna, ostatní)
- Vodovod, kanalizace, rybníky, vodní toky – opravy 1 000 000
Celkem 					6 000 000

- Zázemí víceúčelového hřiště			
300 000
- Kanalizace 					
700 000
- Vodovod (PD)					
300 000
- Fasáda společenské budovy - žádost o dotaci
1 000 000
Celkem 					 2 300 000
Chlebov a Nedvědice celkem			 3 600 000

Kultura – památky (financováno zčásti z Programu regenerace
MPZ)
- Fara, sv. Vít (pouze příspěvek města), ostatní
1 000 000
- Ostatní památky, nádvoří hradu – projekt		
500 000
Celkem						1 500 000
Školství
- Opravy budov – školy, ZUŠ, DDM			
1 000 000
Celkem						1 000 000
Sport a zájmová činnost
- Opravy sportovišť – příspěvky k dotacím, oplocení 700 000
- Ostatní sportoviště 				
1 800 000
pumptrack (PD), hala kotelna, ostatní
- Nové dětské hřiště – u hřbitova			
500 000
- Opravy dětských hřišť				
300 000
Celkem 					3 300 000

Předložený plán investic a oprav bude upraven po ukončení výběrových řízení na dodavatele a obdržení dotací na jednotlivé akce.

Poděkování dárcům za štědrost
Jako každý rok i letos v Soběslavi proběhla Tříkrálová
sbírka. Změnou oproti předchozím rokům bylo koledování
pod Charitou Tábor, která působí v rámci táborského okresu.
Tímto děkujeme všem štědrým dárcům, koledníkům a koordinátorce paní Ludmile Dvořákové. Letos se v Soběslavi
vykoledovalo úžasných 76 787 Kč.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky bude použit na nové sociální
služby Charity Tábor, jimiž jsou Terénní program pro závislé osoby, Adiktologická poradna, Služba následné péče,
Terénní program pro lidi bez domova, Noclehárna pro
muže, Občanská poradna pro osoby v krizi. Dále pak na pomoc lidem v akutní tíživé situaci, na rozvoj dobrovolnictví
v regionu a na pořízení vysoušečů v rámci připravenosti na
mimořádné události. Závěrem nezbývá než dodat Christus
mansionem benedicat! S velkým díkem Miroslav Petrášek,
ředitel Charity Tábor.
Miroslav Petrášek, ředitel
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VZPOMÍNÁME
Děkujeme Vám všem za projevenou podporu a účast
při našem těžkém životním období, které prožívám
společně s rodinou nad ztrátou mé manželky,
matky a babičky Marie Mojžíšové,
která nám odešla 3. 1. 2022.
Jsme Vám všem velice vděční a vážíme si toho.
Ještě jednou děkuji.
Manžel Milan Mojžíš s rodinou

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•

Jan Čermák
Valentýna Líkařová
Nina Chalupská
Inés Kubková
Viktorie Nýdlová

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

Jaroslav Jan Cílek
Jan Halák
František Švehla
Josef Král
Pavel Čech
František Pražma
Alžběta Harvanová
Lukáš Buzek

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Dne 11. 2. 2022 uplynou čtyři
smutné roky, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček pan
Jaroslav Vlach.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka, dcera, syn
s rodinami a vnoučata.

Před deseti lety odešel
k nebeskému Otci náš
drahý tatínek, dědeček
a pradědeček pan JUDr.
Lubomír Výborný.
S úctou a láskou
vzpomínají Eva, Pavel
a Irena s rodinami.

STŘÍPKY ZE SOBĚSLAVSKÉ HISTORIE
Zaniklá vesnice Svákov
Na severním okraji lesa Svákova, zhruba asi 300
metrů nad samotou „Podsvákov“ směrem západním, nacházela se vesnice Svákov. Její polohu
objevil v roce 1910 archeolog Josef Švehla
v místech zvaných „V Habří“. R. 1596 už byla
uvedena jako „pustá“, tedy neobydlená. V táborském archivu jsem v periodickém časopise
„Zvěsti“ z roku 1911 objevil jeden článek.
Tento časopis se odvolává na záznam v urbáři
uložený v archivu. Bylo tam psáno, že vesnice
Svákov patřila až do roku 1420 zbožím klášteru
Louňovickému tak, jako celý takzvaný „újezd
Nedvědický“. V tomto roce měla vesnice osm
usedlých. Někdy se používalo i slovo „osedlých“.
Znamenalo dvory, nebo později také usedlosti.
Na jedné takové usedlosti žilo 5-7 lidí. Od roku
1420 získali újezd do svého držení táborité,
v jejichž vlastnictví zůstal až do roku 1547.
Jen pro zajímavost zde uvedu jména usedlých,
lánovou výměru a svatohavelský úrok vesnice
Svákov v roce 1498:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiří Švec           1 lán 20 grošů
Farář               1 lán  	 20 grošů
Širůček            1 lán  	 20 grošů
Bonušín           1 lán  	 20 grošů
Svakovec 	
1 lán   	20 grošů
(od tohoto jména se možná odvíjí název vesnice
i lesa)
Vajspielek      1 lán   	20 grošů  
Václav Hendl 1 lán   	20 grošů
Mlynář
mlýn 32 grošů

Mlynář, o kterém se výběrčí rejstřík zmiňuje,
obsluhoval mlýn, který se nacházel na levém břehu starého ramene Lužnice. Asi osmdesát metrů
pod nynějším starým jezem u Špačkova mlýna.
Stával na potůčku, který od západu protékal Svákovem a ústil do starého ramene Lužnice. Je to v místech, kde dnes podtéká pěšinu vedoucí od lanové
lávky k starému jezu už jenom stružka.

V časopise „Zvěsti“ jsem také našel příběh, který se váže k tomuto mlýnu pod Svákovem.
V pondělí, po slavnosti sv. Ducha (6. června) roku
1552, sešli se Matouš Hromadův z Nedvědic, Jan
Kolářův také odtud a Jíra, syn svákovského Mlynáře
Mikuláše. Matouš dal příčinu ke sváru1., v němž
Jan Jíru zabil. Otec zavražděného v obvinění
vstoupil2. před Jana Olbrama, hejtmana Choustnického, kterýž po vyslechnutí jich svolil, aby se
přátelsky porovnali. Prostřednictvím deseti mužů
byla učiněna v úterý po sv. Bartoloměji (29. srpna
1553) smlouva, pěti rukojmími3. osvědčená taková:
„Aby Jan, syn kovářův, jenž se k mordu přiznal,
přišel na den sv. Václava do Soběslavě, dal se do
pout vsaditi a půl léta v nich vychodil. Pro chudé
dal podstav sukno a deset kop míšenských, k záduší Nedvědickému šest liber a dvě libry vosku
do kostela Soběslavského. Matouš, jenž ku svádě4.
dal počátek, měl dáti tři libry vosku k záduší
Nedvědickému a choditi čtvrt léta v poutech“.
O tom dána cedule řezaná mlynáři a druhá
i se smlouvou Jeho Milosti Vilémovi z Rožmberka,
aby k tomu svolení dáti ráčil.
Vesnice zanikla požárem.
Jaroslav Pražma
Pozn. pod čarou: 1. ke sváru - k hádce, 2. v obvinění vstoupil - obvinil, 3. rukojmí - ručitel, 4. ku svádě
- ke sváru, hádce

Vesnice Svákov se nalézala nad samotou „Podsvákov“, v místě dodnes nazývaném V Habří (vyznačeno křížkem). Foto: J. Pražma
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program
Konání veškerých akcí závisí na aktuální
epidemiologické situaci a platných nařízení vlády ČR!
*
DASHA – KONCERT (6. 2.) se přesouvá na neděli 9. října 2022!
Vstupenky zůstávají v platnosti.
*
SPOLEČENSKÝ PLES 2022
je vzhledem k platným omezením zrušen.
*
•

Čtvrtek 10. 2. v 19 hod., Divadlo Verze
- ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
Nejenom zdařilá komedie, ale i příběh k zamyšlení.
Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři.
Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má vdávat
a za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charlie se svým
vyvoleným objeví na společné večeři. Charlie ho miluje, ačkoliv své
přátele předem varuje, že je „trochu jiný“. Jak moc jiný? Nechte se
překvapit!
Režie: Thomas Zielinski,
Postavy a obsazení: Greg - David Matásek, Melanie - Linda
Rybová, Charlie - Jana Janěková ml., Jeff - Igor Chmela,
Noel - Matouš Ruml.
Vstupné mimo předplatné 350 Kč

•

Středa 16. 2. v 18 hod., Zastupitelstvo, velký sál

•

Neděle 27. 2. v 10.30, Teátr Pavla Šmída, Pohádka z budíku,
loutkový sál. Komunikativní představení s písničkami a milým
humorem.
Podivný učitel Zeitmann cestuje po světě a vyučuje nový předmět
– časopis. Také Vám někdy čas letí? Nebo se vleče? Je lepší v životě
pospíchat nebo se loudat? Učitel Zeitman vyučuje, jak zacházet
s časem, aby nás dobře vedl na cestě životem. Vypráví pohádku
o dvou bratrech, kteří se vydají hledat čas, aby se ho zeptali, jak to
s ním vlastně je. Kulisu pro komunikativní představení s písničkami
a milým humorem namalovala Simonetta Šmídová, loutky vyřezal
Jan Růžička, režie se ujala Stanislava Kočvarová.
Vstupné: dospělí 70 Kč, děti 50 Kč, rodinné vstupné - druhé, třetí...
dítě zdarma

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15
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MŠ NERUDOVA
Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi. Naše děti
u nás v mateřské škole si tuto legendu připomínají každý rok. Nebylo tomu jinak ani
ve čtvrtek 6. ledna 2022. Dětem jsme hravou formou přiblížili příběh králů z Východu, kteří putovali
do Betléma a nesli největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu. Jako kouzelným proutkem se všechny děti ve třídách
proměnily v krále s krásnými korunami na hlavě, které si samy
vyrobily. Píseň „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám“ zněla vstupní halou mateřské školy. Výjimečný den
jsme si s dětmi opravdu užili. Na dveře jsme napsali K +M +B
a nezapomněli popřát hodně zdraví do nového roku.

Projekt „Děti do bruslí“ začal již 5. ledna 2022 a děti ze třídy
Sluníčkové a Měsíčkové se moc těšily. Výuka pod odborným
metodickým a trenérským vedením začíná mít oblibu nejen
u dětí, ale i u rodičů. Děti se v deseti lekcích naučí základní
dovednosti na bruslích a zároveň se rozvíjí jejich pohybová aktivita formou zábavy. O tom, jak se jim líbilo, se můžete přesvědčit na fotografii.
Kolektiv MŠ Nerudova
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MŠ DUHA
Už několik let se naše škola účastní projektu Děti do bruslí. Jsme
rádi, že můžeme dětem nabídnout
tuto pohybovou aktivitu. Děti se
zábavnou formou a pod odborným
vedením mohou seznámit s novým
prostředím a osvojit si novou pohybovou dovednost.
Projekt absolvují nejen předškoláci ze zelené a fialové
třídy, ale začínají už děti z červené a žluté třídy. Absolvují každý rok deset lekcí. Na konci kurzu už zvládá
naprostá většina dětí „bruslení“ bez opory. Podpora rozvoje hrubé motoriky je důležitá, protože hrubá motorika
úzce souvisí s rozvojem jemné motoriky a také motoriky mluvidel.
Zajímá vás, co je u nás ve školce nového? Máme nový
plot „zimní radovánky“, přijďte se podívat. A pokud nás
sledujete na sociálních sítích, jsme nově i na Instagramu:
ms_duha_sobeslav.
Kolektiv MŠ DUHA
Děti v rámci kurzu využívají různé pomůcky, sbírají plyšová zvířátka nebo například tenisové míčky. Na fotografii vpravo můžete vidět, jak lze dětem zábavně představit kužele, které se využívají v začátcích bruslení jako
opora.

ZŠ KOMENSKÉHO
Klub ICT - Veselé Vánoce
V pondělí 20. 12. proběhlo poslední
setkání členů Klubu ICT v roce 2021.
Vzhledem k tomu, že jsme se v posledních týdnech učili programovat Ozoboty,
vytvořili jsme těmto robotům program
pomocí 50 kódů tak, aby dětem zahráli
vánoční koledu „Narodil se Kristus Pán“. A aby byl zážitek
ještě silnější, nahráli jsme stejný program třem Evo Ozobotům současně :)
Poděkování patří také části třídy 7. C, která se na tomto
programu podílela. Spojili jsme si informatiku s hudební
výchovou, v hudbě zkušenější žáci vysvětlili panu učiteli,
jak fungují noty, čím se liší čtvrťová od půlové apod. Poté
už stačilo jen tyto délky jednotlivých tónů převést na délku
v milisekundách a bylo téměř hotovo. Zbytek už doplnili
členové ICT Klubu.
Jak se nám to povedlo? To posuďte sami (foto vpravo nahoře). 					
Lukáš Lis

Děti z 1.C vytvořily pohádku
Druhý prosincový týden si 1.C vyzkoušela projekt „Jak se
tvoří pohádka“. Cílem bylo natočit krátkou pohádku o Veliké řepě. Děti si vytvořily krásné loutky, kulisy a nacvičily vyprávění pohádky. Projekt nás moc bavil a s výsledkem
jsme velmi spokojeni. Už se těšíme na další zábavné aktivity. Celou pohádku je možné zhlédnout ve videu na www.youtube.com/watEva Holubová ch?v=R8cHbL2MEoM.
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
• MUDr. Moutvičková Alena
tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po, St, Čt, Pá
8 - 13
Út		
--13 - 18
Pro objednané denně 12 - 13 h kromě úterý
• MUDr. Jana Musilová
tel. 381 524 189 (Sob.), 722 429 414 (Dírná)
tř. Dr. Edvarda Beneše 279
Po
Út
St
Čt
Pá

7 - 12
(11 - 12 pro objednané)
---		
12 - 15 (Dírná)
7 - 11
---		
11 - 18
7 - 11

MUDr. Jan Musil - interní ambulance
Út
7-9
St
11 - 15
Pá
11 - 15
So
8 - 12 (3. sobota v měsíci neordinuje)
(kromě Všeobecné zdravotní pojišťovny)
• MUDr. Němejc Milan
tel. 381 524 216
Komenského 4
Po
7 - 8,30		
Út, Čt 7 - 11,30
St
7 - 8,30		
Pá
7 - 12

11 - 18
11 - 16

• MUDr. Menglerová Hana
tel. 381 524 185
Kostelní 42
Po
--- 		
11,30 - 16
Út
7,30 - 12
St
--- 		
11,30 - 18
Čt
7,30 - 12
Pá
---		
11 - 15
• MUDr. Lenka Medvědová
tel. 381 521 394
Lustigova 403
e-mail: lemedcare@seznam.cz
www.lemedcare.cz
Po, Út, Čt, Pá 7 - 13
St
		
12 - 18
Prosíme, objednávejte se na ošetření
a prohlídky na časovky.
•

MUDr. Tučková Veronika

tel. 381 212 609, Zátkova 535
www.ordinacesobeslav.cz
Po
8 - 11 ambulance 11 - 14 objednaní
Út
--13 - 18 objednaní
St
8 - 13 ambulance
Čt
8 - 11 ambulance 11 - 13 objednaní
Pá
8 - 12 ambulance

Po, St, Čt, Pá 7,30 - 8,15 odběry biolog.mat.
po tel. domluvě
Odpolední ordinace - přednostně obj. pacienti
ZUBNÍ LÉKAŘI
• MUDr. Štěpán Stanislav
tel. 381 524 186
Poliklinika, ul. Petra Voka 159
Po
7,00 - 11,30
12,30 - 14,00
Út
7,00 - 11,30
St
7,00 - 11,30
Čt
7,00 - 11,30
12,30 - 14,00
Pá
7,00 - 11,30
• MUDr. Havrlant Pavel
tel. 381 523 103
Poliklinika, ul. Petra Voka 159
Po
7 - 11,30		
12,30 - 16,30
Út
7 - 11,30		
12,30 - 15
St
operační den
Čt
7 - 11,30		
12,30 - 15
Pá
7 - 13
• MUDr. Vodička Jan
tel. 381 524 654
Jirsíkova 36
Po
7 - 11,30		
Út
7 - 11,30		
St
7 - 13,00
Čt
7 - 11,30		
Pá
7 - 13,00

13 - 15,00
13 - 16,30
13 - 15,30

• MUDr. Bejblík Václav
tel. 381 521 418
Poliklinika, ul. Petra Voka 159
Po
7 - 12		
12,30 - 17
Út
7 - 13
St, Čt 7 - 12		
12,30 - 15
Pá
7 - 12
• Dentální hygiena
Radka Hronová, DiS.
tel. 724 313 018
Poliklinika, ul. Petra Voka 159
Po
Út
St, Čt
Pá

7 - 12		
7 - 13
7 - 12		
7 - 12

12,30 - 17
12,30 - 15

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO
DĚTI A DOROST
•
MUDr. Zrůbková Jana
tel. 381 521 022, Mrázkova 489
Po
7 - 12 nem.
Út
7 - 10 nem. (odpolední ordinace
		
do odvolání odpadá)
St 	7 - 10 nem. 10 - 12 poradna (0-3 roky)
14 - 18 prevence 5-19 let (pro zvané)
Čt
7 - 10 nem. 13 - 14 nem.
14 - 16 poradna (0-3 roky)
Pá
7 - 12 nem.
Respektujte hodiny vyhrazené pro zdravé
a nemocné.
Poslední pacienty do poradny 0-3 roky
přijímáme 0,30 min před koncem ord. doby.
Poslední pacienty na prevence 5 - 19 let
přijímáme 60 min před koncem ord. doby.
Více info na www.privat-pediatr.cz
•
MUDr. Fialová Yvetta
tel. 381 521 237, Rašínova 152
Po
Út
St
Čt
Pá

8 - 12 ord.
13 - 16 ord.
8 - 9,30 ord. 13 - 16 ord.
8 - 10,30 ord. 13 - 15 (pouze pro
zvané)
8 - 10,30 ord. 14,30 - 18 ord.
8 - 11 ord.

(Po - Pá 7 - 8 h odběry)
Všichni pacienti musí být objednáni.
Od února možnost očkování osob
od 5 do 19 let proti covidu-19.
ODBORNÍ LÉKAŘI

(Poliklinika Soběslav)
ul. Petra Voka 159

DIABETOLOGICKÁ
AMBULANCE - DiaPodi care s.r.o.
• MUDr. Lucie Chlupáčová
tel. 730 899 462
Po, St, Čt 7 - 11,30
12,30 - 14
Út
7 - 11,30
12,30 - 18
Pá
7 - 12

PODIATRICKÁ AMBULANCE
A AMBULANCE HOJENÍ RAN
PhDr. Adéla Holubová,
MUDr. Lucie Chlupáčová,
tel. 733 710 310
Ordinační doba je shodná s diabetologickou ambulancí DiaPodi care (viz výše),
e-mail:lucie.chlupacova@diapodicare.cz,
adela.holubova@diapodicare.cz,
www.diapodicare.cz.
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY

INTERNA, ULTRAZVUK

OČNÍ

tel. 734 153 907, 381 210 664
• MUDr. Davídková Jana
Po
8,30 - 14,30
• MUDr. Kuchař Ladislav
Út
8 - 11,30
• MUDr. Musil Petr
Út
14 - 16 SONO
Ultrazvuky břicha
• MUDr. Čížková Marta
Čt
8 - 14 + ultrazvuky břicha
• MUDr. Mikulová Jana
Pá
8 - 14
St zavřeno

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
• MUDr. Pavel Horažďovský
tel. 381 524 180
Po, Út, Pá
7 – 13
St		
12 – 18
Čt
7 – 13 (pouze
pro objednané a operační výkony)

ORTOPEDIE
• MUDr. Šmrha Lubomír
tel. 603 505 368
Út
7,30 - 13
Čt
7,30 - 15
Pá
7,30 - 13

• MUDr. Pavla Dohnalová
tel. 734 620 646 (ordinace), 721 455 181
(optika), nám. Republiky 56
ordinace:		
Po 7,30 - 13,30		
Út 7,30 - 14 perimetrie
St 7,30 - 16		
Čt 7,30 - 14		
Pá 7,30 - 12 perimetrie

• Optika D + P s.r.o.
tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25
Po - Pá
8 - 12
13 - 17
• Oculeus s.r.o.
tel. 775 184 416
Palackého 64

tel. 722 639 367
Po
8 – 14
Čt
8 – 14

GYNEKOLOGIE

Oba dny na objednání
(během pandemie 8 - 11,30)

RTG
• Bc. Miluše Točíková, radiologický asistent
tel. 381 210 221
Po, Út, Pá 7 - 13
St
7 - 17,30
Čt
7 - 15
(polední pauza 11,15 - 11,45)
ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

• MUDr. Kříž Lubomír, s.r.o.
tel. 381 523 115
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
Út
St
Čt
Pá

Po
Út
St
Čt
Pá

So, Ne, svátky

8 - 12

Nemocnice České Budějovice, horní areál,
budova C, přízemí
tel. 387 878 570
Po - Pá
So, Ne, svátky

16,30 - 21,30
8 - 18

13 - 18
7 - 14
8 - 11
7 - 12
7 - 13

13 - 18

REHABILITACE
• Bc. Hana Trešlová, fyzioterapeutka
tel. 381 521 414
Poliklinika, ul. Petra Voka 159
Po, St
Út, Čt
Pá

7,30 - 14
7,30 - 12,30
8 - 13

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s.
tel. 381 608 301
STOMATOLOGICKÁ LABORATOŘ
• Dana Ludvíková
tel. 381 523 205
Poliklinika, ul. Petra Voka 159
Po - Čt
7 - 11,30
12 - 16
Pá
7 - 11,30

• Biochemie, hematologie, mikrobiologie
Odběrové místo Soběslav: tel. 381 521 896
KLT Tábor: tel. 381 252 082
Odběrová doba: Po, Čt
6,30 - 9
		
Út, St, Pá 6,30 - 10
Informace pro pacienty: www.klt.cz
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
tel. 381 521 238
tísňové volání 155
Po - Pá
So, Ne, svátky

13 - 17

• MUDr. Bronislav Hošek
tel. 381 521 393, sídliště Svákov 739

Kapitána Jaroše 2876, Tábor
tel. 725 938 795

7 - 12
7 - 12
--7 - 12
7 - 12

Út 8 – 13 (po předchozím objednání)

KLINICKÉ LABORATOŘE TÁBOR

Po
7,30 - 16,30
Út, St
7 - 18
Čt
7,30 - 15
Pá
8 - 14
e-mail: sobeslav@oculeus.cz
www.oculeus.cz

NEUROLOGIE
• MUDr. Luňáčková Hana

optika:
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 12

• MUDr. Tomášková Markéta
rehabilitační lékařka
tel. 602 606 099
Poliklinika, ul. Petra Voka 159

18 - 22
8 - 20
LÉKÁRNY

• LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
tel. 381 521 155
náměstí Republiky 141/18
Po - Pá
7,30 - 11,45 12,15 - 16,00
e-mail: leksob@seznam.cz
• BENU lékárna
tel. 703 462 269
Petra Voka 156
Po - Pá
7,30 - 17,30
So
7,30 - 11
sobeslav.petravoka@benu.cz

• Lékárna Dr. Max
tel. 704 954 443
Obchodní 1000
Po - Pá

8 - 18
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o zprostřed. zaměstnání a dávku mimořádné
okamžité pomoci)

ÚŘADY

tel.:

MĚSTSKÝ ÚŘAD

950 165 271
950 165 275
950 165 276
950 165 274

nám. Republiky 59, 55
tel. 381 508 111
Po

7 – 11 		

11,30 – 17

St

7 – 11 		

11,30 – 17

Pá

7 – 11 (pouze ODVV)

POLICIE

FINANČNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÁ POLICIE

Wilsonova 113, tel. 381 545 111

tel. 381 508 150, 602 491 567

Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St

(Zprostředkování zaměstnání)
(Státní sociální podpora)
(Hmotná nouze)
(Příspěvek na péči, dávky pro
OZP)

Budova je v rekonstrukci a je nutné dbát
zvýšené opatrnosti, zejména při vstupu
do ní.

Út, Čt

8 – 11

Pá

8 – 11  (pouze pro nové žádosti

tel. 381 524 187
Horní příkopy 76
Po zavřeno
Út
9 – 12 13 - 17,30
St
9 – 12 13 - 16
Čt
9 – 12 13 - 17,30
Pá
9 – 12 13 - 15,30
První sobota v měsíci 9 – 12 (mimo sezonu)

Po - Pá 7 – 15,30

tel. 954 239 201
tř. Dr. E. Beneše 286

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Po
Út
St
Čt
Pá
So

(OOP Soběslav), Palackého 94/2
Úřední hodiny: Po - Pá
7,30 – 15,30
Poté na lince 158

ÚŘAD PRÁCE
tř. Dr. E. Beneše 44/4
Po, St
8 – 12 13 – 17

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOBĚSLAV

ČESKÁ POŠTA

náměstí Republiky 55

8 – 17

OSTATNÍ INSTITUCE

Kontaktní adresa po dobu rekonstrukce
budovy: Soběslavská 2763, 390 05 Tábor
tel. č. 974 238 740

10 - 12 13 - 18
8 - 12 13 - 16
10 - 12 13 - 18
8 - 12 13 - 16
8 - 12 13 - 16
8 - 10,30

Pozn.: Ordinační a otevírací hodiny se v průběhu roku mohou změnit.

KONTAKTY PRO PŘÍPAD ŘEŠENÍ HAVÁRIÍ RŮZNÉHO DRUHU
pády stromů, poškozené
komunikace, chodníky
a dopravní značení
poškozené veřejné
osvětlení

Správa
města
Soběslavi

775 736 788

novotny@smsob.cz

775 742 768

V případě nedostupnosti výše uvedených kontaktů volejte pana V. Faladu na
tel. 602 316 697, 381 477 210.

poruchy vodovodů
a kanalizace

Tábor

ošetření zvířat, vyšetření po pokousání psem

veterinární
ambulance

Dolní nábřeží 42/3, Soběslav 392 01
E-mail: zdravotnickepotreby@seznam.cz,
adela.holubova@diapodicare.cz
Internetové stránky: www.diapodicare.cz
Po, St, Čt:
Út
Pá

7,30 - 11,30
7,30 - 11,30
7,30 - 11,30

12 - 16
12 - 17
12 - 15

800 225 577

úniky plynu
a poruchy
přípojek

E-ON

1239

Policie ČR

158

Záchranná služba

155

606 913 128
381 521 085
732 248 268
602 459 550

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
DiaPodi care, s.r.o.

E-ON

800 120 112

ČEVAK
Soběslav

poruchy
elektřiny

Záchranný hasičský sbor ČR

150

Evropské číslo tísňového
volání

112

OČKOVÁNÍ COVID -19
Očkování proti covidu-19 je možné po tel. domluvě
a objednání na daný termín.

NAJDETE NÁS:

Poliklinika Soběslav, 1. patro, dveře č. 13
adela.holubova@diapodicare.cz
www.diapodicare.cz

OBJEDNÁNÍ:
tel. 732 549 943
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ZŠ E. BENEŠE
Finanční gramotnost - školní kolo
V prosinci 2021 se naše škola již po deváté zapojila do celostátní soutěže
Finanční gramotnost, kterou vyhlašuje MŠMT. V oblasti peněžní, cenové
a rozpočtové soutěžili ve školním kole všichni žáci II. stupně v rámci předmětu informatika. Ve školním kole zvítězil Jakub Adam z 9. B, na druhém
místě byla Adéla Buřičová ze 7. B a David Vlnatý z 8. A se stejným počtem
bodů, ale s delším časem řešení. Tito žáci budou reprezentovat naši školu
v okresním kole společně jako družstvo.  
E. Radostová

Projektový den - Drátenictví
Dne 9. 12. se uskutečnil další projektový den ve školní
družině. Opět nás navštívila paní Gabriela Pejšová
Vlková, tentokrát s programem drátenictví. Nejprve
si s dětmi povídala o historii drátenictví, proč
vzniklo, kde bylo zastoupeno a co takový dráteník
všechno vlastně uměl. Následovala malá ukázka
výrobků, forem na drátování, nářadí, materiálů. Děti si
za pomoci formy vyrobily krásného andílka, kterého si
odnesly domů jako dárek rodičům. :)
ŠD - třída 3.A a 3.B., Monika Jonášová

Projektový den – Učení, které baví
Ve dnech 13. a 15. 12. zavítala na naši školu paní Havlíčková se zábavně vzdělávacím programem a s centrifugou na barvy. Zde děti
otáčením kliky (odstředivou silou) a nanášením barev vytvářely krásné vzory, které následně přenášely na plátěné tašky. Domů si tak
odnesly krásný a praktický dárek. Součástí odpoledne byla i spousta stanovišť z polytechnických, didaktických pomůcek a pomůcek
k procvičení jemné i hrubé motoriky.
Za ŠD 2. a 3. třídy Monika Jonášová a Martina Dřevová

RC SOBÍK
V herničce jsme
úspěšně začali nové
pololetí. Opět se nám
rozjel
pravidelný
program, který jsme se snažili rozšířit
k Vaší spokojenosti. Proto v programu nově
naleznete nejen volnou hernu, ale i individuální volnou hernu, kdy lze po rezervaci
hernu využít jen pro Vás a Vaše známé,
abyste v herničce měli bezpečné prostředí
podle Vašich představ. Rezervace probíhá
přes naše facebookové stránky.
V lednu se u nás v herničce konal další
workshop, tentokrát zaměřený na změnu
stravování podle nejnovějších trendů. Maminky se seznamovaly nejen s nejnovějšími
trendy v oblasti výživy, ale i jak tyto trendy
zvládnout a zařadit do jídelníčku s dětmi
a zbytkem rodiny. Na maminky čekala
i ochutnávka jednoduchých receptů jako

inspirace, aby se jim změna ve stravování
rychle povedla. Na březen pro Vás opět
připravujeme burzu dětského oblečení
a vybavení.

O konkrétním termínu Vás budeme včas informovat. Pro aktuální informace sledujte
naše facebookové a webové stránky.
Za kolektiv RC Sobík
Iva Čejková
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DDM

Pravidelný program v RC Sobík na nové školní pololetí:
Pondělí

8:30 - 11:30
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

VOLNÁ HERNA (Verča)
Sobdance (Niky)
Individ. volná herna (Iva)

Úterý

8:30 - 11:30
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

VOLNÁ HERNA (Verča)
Individ. volná herna (Iva)
Kondičně zdravotní cvičení (Iva)

9:00 - 9:30
9:45 - 10:30
Středa
10:40 - 11:25

Čtvrtek

8:30 - 11:30
15:00 - 15:45
16:00 - 17:00

Pátek

Pohybové hrátky I. (Jana) děti do 7. m.
Pohybové hrátky II. (Jana) děti do 1,5
roku
Pohybové hrátky III. (Jana) děti od 1,5
roku
VOLNÁ HERNA (Verča)
Pohybové hrátky IV. (Iva) děti od 1,5
do 3 let
Kondičně - zdrav. cvičení (Iva)

Zveme děti v pátek 4. 2. 2022 na Prázdninové dopoledne v „Domečku“, v rámci
kterého proběhnou dvě dílny - Točení
na hrnčířském kruhu od 9 do 11 hodin.
Cena: (mat.) 100 Kč, členové ZÚ 80 Kč
a Tvořivá dílna, kde budeme vyrábět
poličku na květiny z dřevěných špachtlí (9 – 11 hodin).
Cena: (materiál) 70 Kč, členové ZÚ 50 Kč.
Přihlášky na obě dílny podávejte prosím předem,
nejpozději do 2. února, určeno pro děti od 8 let. Bližší
informace v DDM nebo na tel. 381 522 013.
Jaroslava Kohoutová

ZAVŘENO
foto: archiv

Spolek diabetiků
Konec roku 2021 zaklepal na dveře a nám
nezbývá nic jiného, nežli zhodnotit, jak
se nám povedl a co jsme stihli vykonat
v této „jiné době“. A nemyslím si, že toho
bylo málo. Snažili jsme se využít každou
možnou chvíli „rozvolnění“ a naplánované akce jako plavání v bazénu, pravidelné
společné vycházky do přírody, výjezdové
akce do bližšího či vzdálenějšího okolí,
rekondiční pobyty, ale i edukace, trénování paměti, velice oblíbené zdravé vaření
i s malými ochutnávkami, cvičení (u nás
preferované cvičení na židlích) a další
aktivity uskutečnit.
O kom že to mluvím? Mluvím o Spolku
diabetiků Tábor, který má za sebou mnoho
let činnosti. A to nejen v Táboře, ale pod
jeho křídla se vejde docela početná skupina sezimovo-ústeckých a rovněž soběslavských členů, ale rádi k nám docházejí i naši
členové z dalších městeček či obcí z okolí.
Prostě našli u nás své přátele, se kterými
rádi tráví volný čas. A to je dobře. Není
dobré být sám. Jsme převážně v seniorském věku, a tak rádi přivítáme každého,
komu se naše aktivity, které nabízíme, zalíbily, a které by rádi podpořili. Od podzimu 2021 jsme změnili adresu sídla spolku,
a to na Berlínskou ulici na Sídlišti
nad Lužnicí. Není problém nás najít.
Od MHD jsme velice blízko.
Na rok 2022 máme pro naši činnost

připraveno opět mnoho témat, která
bychom rádi uskutečnili. Věřím, že
„koronavirová“ doba bude na ústupu
a při zachování všech nutných pandemických opatření budeme moci opět fungovat
na plné obrátky.
Na závěr mi dovolte, abych se i trochu pochlubila. V listopadu si celý výbor Spolku
diabetiků Tábor dojel do Prahy, aby na Staroměstské radnici převzal od vedení svazu
diabetiků, ale i od ministra zdravotnictví

poděkování za svoji práci. Syllabovu plaketu, nejvyšší vyznamenání, si odvezla
předsedkyně spolku. Byly to milé chvíle,
které se často neopakují. Přijali jsme
je s pokorou a úctou.
Závěrem tohoto bilančního povídání mi
dovolte, abych všem čtenářům Soběslavské
hlásky popřála šťastný rok 2022 a abychom tento rok všichni prožili ve zdraví.
Za Spolek diabetiků
Anna Slunečková
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Soběslavští sportovní rybáři na Balatonu obsadili na IBCC 30. místo
Majitel firmy Carp Servis Aleš Václavík
nominoval na IBCC (International
Balaton Carp Cup) 2021 dva týmy.
Na tuto významnou rybářskou akci zařadil
do prvního týmu i soběslavské rybáře
Milana Trešla a Martina Nechutného.
Na začátku října začaly přípravy na celou
výpravu s cílem uspět v této soutěži. Při
přípravě jsme vybrali dvě kmenové příchutě
boilies, Satan a Mrtvý korýš - klasické
boilies, měkule a ostatní přísady jako dipy,
boostery, plovoucí boilies, samozřejmě
ve stejných příchutích. Vše jsme pečlivě
připravili společně s povinnou výbavou
na čluny i ostatním rybářským vybavením
a v sobotu 23. 10. 2021 ráno jsme vyrazili
přes Bratislavu do maďarského města
Tihany, kde ve večerních hodinách
proběhlo losování.

24. 11. ve dvanáct hodin. Po dvou nocích,
kdy se nepodařilo ulovit bodovanou
rybu (musí mit váhu nad 5 kg), se nám
začalo dařit balatonské kapry obelstít
a z posledních pater výsledkové listiny
jsme začali stoupat startovním polem.
V sobotu 30. 10. 2021 v 8 h ráno po skončení
závodu činil náš úlovek 20 kusů o celkové
váze 159,87 kg. Tento výsledek stačil na
celkové 30. místo a následně osmé místo
v sektoru. Celkově se za celý závod ulovilo
1 754 ks o celkové váze 15 895,41 kg.
Balaton nám ukázal svoji krásu spojenou
se zážitky a mnoho krásných kaprů. Tento

ročník pokořil mýtus o balatonských
monstrech, kdy rumunský tým ulovil
nádherného kapra lisce o hmotnosti 30,15 kg
(jejich pět kaprů vážilo neuvěřitelných
95,08 kg).
Celý závod bereme jako úspěch
(druhý tým obsadil celkově 70. místo),
k němuž je nutno přidat mnoho získaných
zkušeností. Pokud bude vše probíhat
v normálu, čeká nás v termínu
23. - 30. 4. 2022 další ročník IBCC.
M.Nechutný
(redakčně kráceno)

IBCC se stal legendárním závodem a je
bezpochyby největší kaprařskou soutěží
na světě. Na tento ročník se sjelo 241
týmů z celého světa, kdy nechybělo mnoho
českých a slovenských kaprařů, stejně
jako týmy Carp Servisu se všichni snažili
promluvit do horních pater výsledkové
listiny.
Balaton je s rozlohohou 600 kilometrů
čtverečních největším jezerem v Evropě.
S délkou 78 kilometrů a průměrnou
hloubkou 3,2 metru, kdy nejhlubší místa
dosahují až 11 metrů spolu s častým
silným větrem, prověřuje zkušenost
a připravenost všech závodníků. Los
našemu týmu přiřknul číslo 55 na severní
straně jezera. Vlastní závod začal v neděli

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

•

Dne 4. prosince byl hlídkou soběslavského oddělení na pozemní komunikaci
v obci Soběslav kontrolován řidič osobního motorového vozidla. Testem na
detekci drog bylo zjištěno, že má osoba
pozitivní záchyt. Vlivem návykové látky
tedy vykonávala činnost, při které mohla
ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu
na majetku. Tohoto jednání se dopustila i přesto, že není držitelem řidičského oprávnění pro žádnou skupinu vozidel, tedy
ve stavu vylučujícím způsobilost.
Policisté soběslavského oddělení řeší od 4. prosince podvod
ve smyslu neoprávněného přístupu k počítačovému systému
a nosiči informací. Neznámý pachatel s úmyslem obohatit
sebe nebo jiného uvedl v omyl poškozenou osobu, která následně zjistila, že z jejího bankovního účtu byly provedeny
platby, které ona nezadala. Tímto jednáním jí byla způsobena
škoda přesahující 20 000 korun.

•

Nebezpečné vyhrožování řešili policisté koncem prosince
v jedné z obcí na Soběslavsku. Pachatel vyhrožoval poškozenému zabitím a umocnil jej držením sekáčku na maso, což
v oběti vzbudilo důvodnou obavu o její život a zdraví. Ke zranění nedošlo. Věc je nadále v šetření soběslavských policistů.

•

Policisté z místního oddělení sdělili na přelomu roku podezření ze spáchání přečinu krádeže muži (27 let) z Českobudějovicka. Ten měl v uplynulých měsících navštívit několik
různých obchodů na Táborsku. Vybrané zboží uložil do svého
batohu a bez placení prošel kolem pokladen. Při poslední krádeži se policistům ve spolupráci se strážníky městské policie
podařilo pachatele dopadnout. Případ se prověřuje ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl stanout do dvou
týdnů před soudem.
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství
por. Bc. Lenky Pokorné,
pprap. Jana Štecová
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Vidět a být viděn znamená přežít

Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické podmínky. Nejenom tma, ale i déšť, mlha, popadané
listí, náledí či sníh jsou příčinou snížené viditelnosti a celé řady dopravních nehod. Řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost, nebo si neuvědomují, že skončilo
období suchých silnic. Spoléhají i na to, že na kluzké nebo vlhké
vozovce mají stejnou brzdnou dráhu jako na suché, nebo nepatrně
větší. Tak často dochází k tomu, že řidič, který zpomalí nebo zastaví
před přechodem pro chodce (aby dal chodci přednost), je ohrožen
nebo sražen vozidlem jedoucím za ním.
Zejména v hustém sněžení je nutné přizpůsobit rychlost a způsob
jízdy stavu vozovky a povětrnostním podmínkám. Řidič by měl jet
takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost,
na kterou má rozhled. Přitom nesmí zapomínat, že brzdná dráha se
výrazně prodlužuje, jak ukazuje grafika níže:

Zdroj: www.cspsd.cz

Brzdná dráha na obrázcích odpovídá spíše ideálnímu stavu - nové auto,
odpočinutý řidič. Další metry bychom mohli v individuálních případech připočítat vlivem doprovodných faktorů, jimiž jsou technický
stav, věk, únava, zdravotní stav (oční vada), ostré slunce, koncentrace
řidiče (děti ve voze, hlasitá hudba) aj.
I samotní chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené
viditelnosti jsou hůře vidět. V letním období nosí více pestré oblečení,
které je pro řidiče lépe viditelné. V zimních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé a při snížené viditelnosti splývají s pozadím. Řidiči vozidel, motocyklů i cyklisté mají
povinnost svítit, chodci takovou povinnost nemají, přestože jsou
na silnicích nejzranitelnější. Proto by si měli pořídit reflexní doplňky
(pásky na bundě, tašce…). Tyto reflexní prvky zvyšují bezpečnost
na silnicích. Jejich viditelnost dle barev znázorňuje následující
obrázek:

Zdroj: www.abreflex.cz

Chraňme své životy i životy druhých, nezapomínejme na ně.

-minZdroj: Policie ČR, www.cspsd.cz

Šachy baví zdejší hráče již sto let
V neděli 16. ledna se v šachové klubovně na zimním stadionu konalo utkání 3. krajské divize mezi Soběslaví
a Pískem. Osm šachistů z oddílu TJ Spartak Soběslav
zde změřilo síly se svými soupeři. Zmíněné utkání je
však jedním z mnoha, kterých se členové oddílu průběžně účastní. Jak se vyvíjela historie šachu v Soběslavi
a jak funguje oddíl dnes?
Šachy patří bezesporu mezi zajímavé deskové hry, které
trénují mozek a dokáží pohltit nejednoho hráče. Mnozí
hrají pro zábavu. Jedná se však o hru tak oblíbenou, že
byla uznána za druh sportu a řada lidí se jí věnuje i profesionálně. Trénuje paměť, zlepšuje logické myšlení
a motivuje mozek k činnosti. Rozvíjí také tvořivost a originální myšlení či matematické schopnosti a údajně zvyšuje IQ. Zároveň učí trpělivosti, plánování a strategickému
i kritickému myšlení.
Počátky šachu v Soběslavi sahají pravděpodobně dále
do minulosti. V roce 1922 byl ale založen první „šachový
spolek Fiala“, který se ihned stal členem jihočeské župy
Ústřední jednoty československých šachistů se sídlem
v Táboře. První valná schůze se konala 22. října 1922 v hotelu „ U České lípy“ na náměstí. Ředitelem zvoleného výboru
se tehdy stal Karel Rejda. Zápisné bylo stanoveno na 5 korun, měsíční příspěvek činil 1 korunu. Kvalifikační turnaj byl
ukončen v lednu 1923. Hráči byli roztříděni do tří skupin, přičemž členy první skupiny se stali: Rejda, Ctibor, Pollák, Novák, Hellman a první dva vítězové turnaje. Později se hrálo
pod „spolkem šachistů Ctibor“ a od roku 1952 pod šachovým
odborem ZK ROH Jitona. Klubovna byla v Národním domě
(dnes kulturní dům) v malém sálu „Beseda“. V roce 1956
byl oddíl přejmenován na Spartak Soběslav a novým předsedou se stal Jaroslav Hervíř. Jeho později nahradil ředitel
základní školy na rohu Komenského ul. E. Řepka, který byl
předsedou oddílu od roku 1959. Šachisté se tehdy scházeli
v hotelu Zvon.
Od počátku si šachy vždy našly své příznivce a zájem
o ně přetrval dodnes. V současnosti má oddíl 13 převážně starších členů. „Někteří současní členové pochází
z éry, kdy byly šachy populární hlavně mezi mládeží. Zasloužil se o to bývalý ředitel základní školy Emil Řepka,
který vedl šachový kroužek. Hodně členů, kteří dnes stále hrají, k němu chodilo,“ podělil se o své vzpomínky člen
oddílu a kapitán týmu „A“ Vlastimil Šlajs.
V době, kdy se E. Řepkovi podařilo v Soběslavi šachy zpopularizovat, bylo v oddílu i více jak 20 členů. Mezi současnými
členy mají své zastoupení různé věkové kategorie, ze strany
mládeže je ale zájem malý. Noví zájemci jsou samozřejmě
vítáni.
Oddíl má v současnosti dva týmy – „A“ hraje 2. krajskou
divizi a „B“ 3. krajskou divizi. Utkání se konají přibližně
dvakrát měsíčně – každých 14 dní, přičemž jednou se hraje
v Soběslavi a jednou mimo město. Pokud chce člen hrát
šachy profesionálně, vyžaduje i tento sport hodně snahy
a tréninku. Zejména v mládí je třeba mu tzv. propadnout
a věnovat se mu spoustu hodin.
„V mládí tím člověk doslova žil a byl toho plný. Já jsem
jezdil po všech možných turnajích v ČR. Večer před spaním jsem si pak ještě promýšlel tahy a jezdil rukou po imaginární šachovnici. Když je člověk starší, už je to jiné,“
sdělil V. Šlajs.
Někteří hráči mohou hrát výborně už v dětském věku. Přesto
prý nesmí zapomínat na trénink a přípravu. Například formou
četby knih, které ohledně této hry vyšly. Šachy jsou zejména
o přirozeném myšlení, ale důležitou roli hraje také

únor 2022

19

teorie, která pomůže hráčům najít vhodné strategie, například
při zahájení.
Šachy v Soběslavi si navíc letos připomínají výročí 100 let.
Historie od roku 1922 do roku 2012 včetně fotografií, výsledkových listin aj. je pěkně popsána v knize „90 let soběslavského šachu“. Jejím autorem je bývalý člen šachového oddílu Milan Mrňa, který již bohužel není mezi námi. Zájemci ji mohou
sehnat v knihkupectví Kanzelsberger.
Šachům se v Soběslavi dále věnuje kroužek v Domě dětí a mládeže. V současnosti má osm členů, kteří se schází jednou týdně.
-minZdroj: 90 let soběslavského šachu 1922 - 2012, Milan Mrňa

inzerce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na pracovní místo zahradník
Zaměstnavatel: Veselské služby, s.r.o.
Místo výkonu práce: území města Veselí nad Lužnicí
a místní část obce Horusice
Charakteristika vykonávané činnosti: zahradnické práce
– péče o veřejnou zeleň                   
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
se zkušební dobou 3 měsíce
Požadavky:
• střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
• řidičské oprávnění skupiny B, T
• občanská a trestní bezúhonnost
• manuální zručnost, pečlivost, samostatnost,
zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost
• fyzické předpoklady a dobrý zdravotní stav
(práce s křovinořezem, plotostřihem a motorovou pilou)
Nabízíme:
• odpovídající finanční ohodnocení dle kvalifikace

foto: archiv

KUŽELKY
Dne 8. ledna 2022 proběhlo na třech kuželnách mistrovství
okresu v jednotlivcích. Spartak každým rokem vozil medaile,
ani letos tomu jinak nebylo. V seniorkách Alena Dudová
skončila stříbrná, v seniorech Jindřich Kopic bronzový. Jaroslav Chalaš skončil na 7. místě a Vlastimil Šlajs na 9. místě.
Za ženy Hana Prokešová obsadila 8. místo a Jana Křivanová
9. místo.
V mužích měl nejsilnější konkurenci Jan Štefan a výkonem
571 poražených kuželek na 120 hodů skončil na 12. místě.
Všem zúčastněným blahopřeji za předvedené výsledky
a postupujícím přeji hodně štěstí v krajském mistrovství.
Pavel Němec

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS – ÚNOR 2022
Program sportovišť TJ Spartak
na spartaksobeslav.isportsystem.cz
13. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.

14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45
14,00 – 15,45

•
•
•
•

k základní mzdě možnost osobního příplatku a odměn
pracovní doba od 6,00 hodin do 14,30 hodin
zaměstnanecké benefity (stravenky, týden dovolené
nad zákonný rámec, příspěvek na rekreaci, sport apod.)
zázemí středně velké společnosti

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul
uchazeče • datum a místo narození uchazeče • státní příslušnost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • kontaktní
telefonní číslo a e-mailovou adresu • datum a podpis
uchazeče.
Požadované doklady:
• životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
• originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Předpokládaný termín nástupu: 1. února 2022 nebo po dohodě.
Lhůta pro podání přihlášky a požadovaných dokladů:
10. února 2022 do 12.00 hodin.
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu Veselské služby, s.r.o., Malé náměstí 13, 391 81 Veselí nad Lužnicí, obálku
označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ VS - zahradník“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.
Informace:
Jiří Kubeš, vedoucí TS, tel. 725 310 137, Renata Ludikarová,
mzdová účetní, tel. 381 582 220
Jiří Kubeš,
vedoucí TS
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Dostávejte informace
z města prostřednictvím
e-mailů

Více na www.musobeslav.cz

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz
Koupě
• Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
• Koupím garáž v Soběslavi,
tel. 725 302 843
• KOUPÍM motocykl Babeta, Simson,
Jawa, Pionýr, Stadion, Mustang,
Pařez a jiné, nepojízdné
i bez TP. 736 741 967
• Laťkové dopravníky, různé délky
- koupím. Tel. 602 443 482
• Koupím jehňata masného typu.
Tel. 724 743 159
• Koupím byt v Soběslavi, platba
ihned. Tel. 728 272 870
Ostatní
• MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec.
Tel. 728 987 702
• Pronajmu garsoniéru a 2kk, místo
na parkování, venkovní posezení.
Tel. 777 907 750
• Pronajmu byt 3+1 Na Ohradě
od 1. 2. 2022. Tel: 736 265 305,
702 189 533
• Pronajmu zahradu s ovocnými
stromy. Tel. 723 156 672
• Rodina s jedním dítětem hledá
pronájem bytu 3+1 v Soběslavi.
732 943 165
• Zadám opravu vnitřních omítek
v hale na drůbež. Tel. 602 443 482
• Zadám opravu Multicar M25.
Tel. 724 743 159

KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

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

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav
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Prodej,
doprava,
čerpání
betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262

PRODEJ KUŘIC
2022
FIRMA
NOVÁK
RADOMYŠL
SOBĚSLAV – 15.15 hod.
U LIDLU
DNE: 4. 3. / 1. 4. / 29. 4. / 27. 5. / 24. 6./
22. 7. / 19. 8. / 16. 9. / 14. 10. / 11. 11.
červené, černé, kropenaté, modré, žíhané,
bílé - stáří 20 týdnů
cena 200 Kč/ks
Tel.: 602 115 750
www.drubez-novak.cz

únor 2022

23

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

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

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz

BRIGÁDA - DOUČOVÁNÍ
MATEMATIKY
Hledáme studenta nebo učitele
pro doučování matematiky žákyně
9. roč. ZŠ - hlavně pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. Jsme
ze Soběslavi (Mrázkova ul.), příp. se
dopravíme i jinam. Tel. 777 241 099

Rehabilitace Soběslav
přijme od 1. 5. 2022
fyzioterapeuta/fyzioterapeutku
na plný nebo částečný úvazek.
Více info na tel: 606 192 919 nebo
e-mail: treslova.hana@email.cz.
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Termín uzávěrky inzerce - 10. 2., pište na hlaska@musobeslav.cz.
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