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Dočtete se v tomto čísle:

S příchodem jara se zazelenala příroda v Soběslavi a okolí. Poprvé se
olistily také nové stromky a rozkvetly jarní květiny před gymnáziem
a ZŠ E. Beneše.
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Konání uveřejněných kulturních akcí v tomto
čísle nadále závisí na vývoji epidemiologické
situace v ČR. Doporučujeme proto průběžně
sledovat webové stránky a FB profily pořadatelů
akcí, včetně Kulturního domu města Soběslavi.
redakce
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VZP ČR trvale uzavírá
kontaktní pracoviště v Soběslavi
Upozorňujeme občany, že VZP ČR natrvalo uzavírá soběslavské kontaktní
pracoviště a nadále již nebude poskytovat konzultace v budově Městského
úřadu Soběslav, č. p. 59 na náměstí Republiky. Klienti VZP se mohou obracet na nejbližší pracoviště v Táboře (9. května 1576, tel.: 952 222 222) nebo
Týně nad Vltavou (Sakařova 755, tel.: 952 222 222).
redakce

Město Soběslav vypisuje výběrové řízení
na strážnici/strážníka 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 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

Letní otevírací doba
SBĚRNÉHO DVORA
platná od 1. 4. do 1. 11. 2021
Po
Út
St
Čt
Po
So

14:30
14:30
zavřeno
14:30
zavřeno
8:00

18:00
18:00
18:00
12:00
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

7. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 30. března 2021.
Usnesení č. 7/062/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2020 předloženou ředitelkou Ing. Zinou Petráskovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
1.566,06 Kč bude převeden do rezervního
fondu Senior-domu Soběslav. Rada města
schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení č. 7/063/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej bytu včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných prostorech v 1. nadzemním podlaží
domu čp. 373 v ulici Na Ohradě, Soběslav
II, paní Petře Hrůšové, Soběslav, za cenu
1.625.000 Kč, která se stala vítězkou výběrového řízení.

Usnesení č. 7/067/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej části pozemku
p. č. 1009/2 o přibližné výměře 50 m2
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
města Soběslavi, Ing. Václavu Lagnerovi,
Praha, z důvodu scelení pozemků.
Usnesení č. 7/068/2021
Rada města souhlasí s výsledkem
výběrového
řízení
organizovaného
jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimírem Faladou na realizaci akce:
„Stavební úpravy a přístavba budovy na
pozemku parc. č. 1124/5 v k. ú. Soběslav“.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.935.215 Kč + DPH. Přístavba bude zčásti
financována ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 ve výši 1,2 mil. Kč.
Usnesení č. 7/069/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit přijetí úvěru na předfinancování akce „Nástavba Senior-domu
v Soběslavi“ od České spořitelny, a. s.

Usnesení č. 7/064/2021
a) Rada města bere na vědomí ukončení
činnosti Ing. Dany Hořické ve funkci vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje
MěÚ v Soběslavi k 30. 6. 2021. Rada města
děkuje Ing. Daně Hořické za dlouholetou
výbornou práci v této funkci.

Usnesení č. 7/070/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou TIP-N+V, s. r. o., Soběslav, na výměnu plynových kotlů včetně příslušenství a odkouření
v bytovém domě ve Wilsonově ulici čp. 245
a domu s pečovatelskou službou Na Pršíně
čp. 7 v Soběslavi za cenu 229.525 Kč + DPH.

b) Rada města na základě výsledku výběrového řízení a v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), jmenuje Ing.
Pavlu Kodadovou vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje MěÚ v Soběslavi
s účinností od 1. 7. 2021.

Usnesení č. 7/071/2021
Rada města souhlasí s přijetím finančních
darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle seznamu předloženého Ing.
Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.

Usnesení č. 7/065/2021
Rada města na základě žádosti plk. Ing.
Petra Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru JčK ÚO Tábor, doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje, ÚO Tábor - přívěsného
vozíku s příslušenstvím a 6 ks lehkých zásahových přileb pro potřeby Požární stanice
Soběslav.

Usnesení č. 7/072/2021
Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny
Petráskové s přijetím materiálního daru
– 10 ks knih od firmy CBS Nakladatelství,
s. r. o., Zlín, v hodnotě 6.290 Kč do majetku
Senior-domu.

Usnesení č. 7/066/2021
Rada města na žádost ředitele Základní školy Soběslav, Komenského 20, Mgr.
Jana Holase souhlasí s podáním žádosti
základní školy o dotaci do OP VVV, výzva
ŠABLONY III č. 02_20_080, zaměřené na
vzdělávací a rozvojové aktivity v základní
škole s využitím ICT, s předpokládanou výší
dotace 868.460 Kč.

Usnesení č. 7/073/2021
Rada města bere na vědomí informace
z činnosti sportovní komise, komise kultury, školství a cestovního ruchu a výboru pro
rozvoj průmyslové zóny.
Usnesení č. 7/074/2021
Rada města souhlasí se stanovením termínu a místa konání zápisů k předškolnímu vzdělávání v MŠ Duha, Soběslav,
a v MŠ Nerudova, Soběslav, ve dnech 2. 5.
až 16. 5. 2021.

USNESENÍ

8. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 13. dubna 2021.
Usnesení č. 8/075/2021
Rada města bere na vědomí zprávu
o hodnocení Informačního střediska města Soběslavi za rok 2020 předloženou
pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou
a hodnocení měsíčníku Soběslavská hláska
za rok 2020 předloženou pracovnicí MěÚ
Ing. Michaelou Novákovou.
Usnesení č. 8/076/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit rozpočtové opatření č. ZM
1/2021 dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií Krejčí.
Usnesení č. 8/077/2021
Rada města souhlasí s programem 14.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční ve středu 28. 4. 2021
od 18:00 hodin ve velkém sále Kulturního
domu města Soběslavi:
1. Změna č. 1 rozpočtu města na rok
2021
2. Přijetí úvěru na předfinancování
nástavby Senior-domu Soběslav
3. Zrušení DSO Soběslavsko
4. Poskytnutí daru HZS JčK
5. Dotace na obnovu válečného hrobu
v Nedvědicích
6. OZV č. 1/2021 o nočním klidu
7. Majetkové převody
8. Informace Výboru pro rozvoj
Průmyslové zóny Soběslav
9. Různé
Usnesení č. 8/078/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné
zakázky „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova 711/II“,
které se uskutečnilo 6. 4. 2021 na MěÚ
Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
9.450.643 Kč + DPH.
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Usnesení č. 8/079/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej bytu o velikosti 2+1
o výměře 58,9 m2 včetně příslušenství
a spoluvlastnického podílu na společných
prostorech v 1. nadzemním podlaží domu
čp. 373 na pozemku p. č. 1010/2 v ulici Na
Ohradě, Soběslav II, který je ve vlastnictví
města Soběslavi, dle předložených podmínek.
Usnesení č. 8/080/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 3. 4. 2006 uzavřené mezi
městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav,
z. s., v předloženém znění, kterým dochází
k upřesnění předmětu nájmu, práv
a povinností smluvních stran a k prodloužení doby nájmu.
Usnesení č. 8/081/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy

o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Soběslav a firmou
Zdeněk Maxera, Soběslav, na pronájem
nebytových prostor na náměstí Republiky čp. 102, Soběslav, o výměře 470
m2 na dobu určitou od 1. 5. 2021 do
30. 4. 2026.
Usnesení č. 8/082/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 8. 12. 2003, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Soběslav
a spolkem Tenisový klub Soběslav, kterým
se rozšiřuje předmět nájmu o pozemek
p. č. 357/5 o výměře 178 m2.
Usnesení č. 8/083/2021
Rada města souhlasí s podáním žádosti
společnosti EG.D, a. s., České Budějovice,
na změnu trasy venkovního vedení VN přes
pozemky parc. č. 3492, 3493 a 3498/6 v k. ú.
Soběslav v souvislosti s jeho modernizací.

Usnesení č. 8/084/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a stavební
společností PSP, Pelhřimov, na stavební úpravy budovy kalolisovny na ČOV
Soběslav za cenu 279.475,26 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/085/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Dukát stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad
Lužnicí, na rekonstrukci terasy u objektu
občerstvení na „plovárně“ u řeky Lužnice
v Soběslavi za cenu 389.243,50 Kč + DPH.
Usnesení č. 8/086/2021
Rada města souhlasí s umístěním a realizací
výstavy fotografií v prostoru Promenády ve
dnech 7. 5. – 7. 6. 2021. Autorem výstavy
je paní Vlasta Nýdlová, výstavu zajišťuje
Kulturní dům města Soběslavi.

Stavební práce v Soběslavi
Po zimě v Soběslavi započaly stavební
práce, kterých nás v letošním roce čeká
opět mnoho. Čtenářům přinášíme přehled
investičních akcí, které mají proběhnout
nebo budou zahájeny v měsících květen
– červen.

Kemp v Soběslavi
dostane nové posezení
Nedávno dokončenou bruslařskou dráhou
za řekou Lužnicí stavební práce v této lokalitě ani zdaleka nekončí. Rekonstrukcí
projde celá venkovní terasa u restaurace
v kempu TJ Spartak Soběslav, v rámci
které bude položena nová dlažba v horní
i spodní části terasy, natřeny konstrukce
a opravena střecha, která bude zasahovat
až nad střechu restaurace. Stavební práce
již začaly na konci duba. Dokončeny by
měly být do konce června.

z koryta řeky Lužnice ve dvou úsecích.
První úsek v délce 76 m se nachází u vyústění Černovického potoka do řeky Lužnice, druhý úsek dlouhý 411 m vede převážně podél kempu TJ Spartak Soběslav.
V okolí kempu má být odstraněno 1 467,86
m3 písčitého materiálu a v místě pláže bude
svah prohlouben ve sklonu 1:3, zatímco ve
zbylé části vodního toku bude svah upraven ve sklonu 1:2.
V souvislosti se stavebními pracemi dojde
ke zvýšení dopravního provozu po komunikaci vedoucí na ulici Bechyňská, tj.
mimo jiné v blízkosti výukové cyklistické
a bruslařské dráhy, kde bude vyžadována
zvýšená opatrnost rodin s dětmi. Doba zvýšeného provozu bude v kempu a na komunikaci označena.
Přesný termín zahájení prací není v současnosti znám. Aktuální informace budou
zveřejněny na webových stránkách města
a v dalších číslech Soběslavské hlásky.

Parkoviště u DDM

Koryto řeky Lužnice bude
ve dvou úsecích vyčištěno
Povodí Vltavy vybírá zhotovitele akce,
v rámci které má v následujícím období
dojít k odstranění naneseného sedimentu

V průběhu května budou zahájeny práce na novém parkovišti u Domu dětí
a mládeže (dále jen DDM), kde má vzniknout 13 nových parkovacích míst. Práce
budou probíhat ve dvou etapách. Letos
bude vybudováno osm míst u komunikace Na Pršíně na jižní straně parku u DDM
a dalších pět míst přibyde u zadní příjezdové cesty k DDM, která se nachází nedaleko dřevěné lávky přes Černovický potok.
Dále bude vybudován chodník vedoucí
podél komunikace Na Pršíně k parkovišti
před DDM.

Na jižní straně parku u DDM vznikne osm
parkovacích míst

Nová víceúčelová hřiště
Již na přelomu dubna a května budou započaty práce na výstavbě a rekonstrukci
zdejších sportovních víceúčelových hřišť.
Zcela nové víceúčelové hřiště vznikne
v Nedvědicích. Na soběslavském sportovním hřišti na Sídlišti Svákov (vedle skateparku) dojde k výměně mantinelů, povrchu a hřiště dostane nové oplocení.
Přibližně od května začnou postupně probíhat opravy chodníků v ul. Okružní (úsek
od ul. Nová k ul. Horní Příkopy), Slovenská a nábřeží Otakara Ostrčila. Některé
soběslavské komunikace čekají opravy po
zimě.
Dříve avizovaná oprava lávky přes Dírenský potok za letištěm (nedaleko jezu
Čejnov) byla dokončena a je zpřístupněna
pěším a cyklistům.
V průběhu května budou dále zahájeny
práce na přístavbě MŠ Nerudova, které se
budeme podrobněji věnovat v červnové
Hlásce.
redakce
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V České republice probíhá sčítání lidu, bytů a domů
Z důvodu současné epidemiologické situace probíhá sčítání od 27. 3. do 11. 5. on-line. Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.

Průběh sčítání

18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná.

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3.
2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím
elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte on-line, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické
situaci připravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou a hlavní hygieničkou
České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se

Jaro láká na kola
a kolečkové brusle
S příchodem jara mohou sportovní nadšenci
začít aktivně využívat novou výukovou cyklistickou a bruslařskou dráhu za řekou Lužnicí.
Jednosměrná dráha u kempu TJ Spartak Soběslav
je přístupná denně od 6 do 22 h zdarma pro uživatele na kolečkových bruslích, kolečkových lyžích,
koloběžkách, skateboardech nebo pěší a cyklisty.
Provozovatelem dráhy je TJ Spartak Soběslav.
Během užívání je potřeba dodržovat provozní řád,
který uživatelé naleznou na nástupních místech. V průběhu roku bude v okolí dráhy provozovatelem doplněno mobilní WC, které bude možné
využívat i v době uzavření kempu.
redakce

Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
však můžete obrátit na infolinku: 840
304 050. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních
místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní
místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí
každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete
na vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké
veřejnosti informace o sčítání a jsou
také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře. V Soběslavi je kontaktním místem Česká pošta
na adrese tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5,
tel.: 954 239 201.
Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad, který žádá všechny
občany, aby odpovědným vyplněním
sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Více informací naleznete na:
www.scitani.cz.
redakce (zdroj: ČSÚ ČB)

Rozmístění nádob na odpad pro chataře v Soběslavi
V měsíci dubnu 2021 byly opětovně rozmístěny kontejnery na stanoviště u chatových osad. Nádoby budou pro chataře
k dispozici až do 31. 10. 2021.
Nádoby je možno využít na zbytkový
odpad po vytřídění (nikoli na nebezpečný odpad, stavební odpad, odpad ze
zeleně). V současné době máme k ukládání směsného komunálního odpadu od
chatařů sedm lokalit, které se nachází
v blízkosti chatových osad. Jedná se
o stanoviště:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U penzionu Pavla (pod AMK)
U ČOV (chaty Na Propadlišti)
Pod Pilátem (chaty na Pilátě)
Nad Pilátem (chaty za Pilátem)
Pod Nedvědickým kopcem (chaty
Mokerské strouhy, na Cihelně, na
Svákově)
Nad Nedvědickým kopcem (chaty
na Svákově)
Švadlačky (chaty na Švadlačkách)

Lokality Pod Pilátem a Pod Nedvědickým kopcem jsou doplněny rovněž
kontejnery na separovaný sběr odpadů
(plast, papír, sklo, drobné kovy). V případě, že u chatové osady nejsou nádoby
na tříděný odpad, je možno využít nádoby na území Soběslavi, Chlebova a Nedvědic. Chataři stejně jako občané města
mohou využít služeb sběrného dvora na
adrese Tyršova 482/III v Soběslavi a to
k odevzdání např. nebezpečného odpadu, stavebního, velkoobjemového odpadu a odpadu ze zeleně. Otevírací doba
sběrného dvora je v zimním období
(1. 11. - 31. 3.) stanovena v pondělí, úterý
a ve čtvrtek od 14.30 hodin do 16.30 hodin a v sobotu od 9.00 hodin do 12.00
hodin. V letním období (1. 4. - 31. 10.) je
sběrný dvůr zpřístupněn v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 14.30 hodin do 18.00
hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 12.00
hodin.
Klára Borčová, odbor ŽP
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Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/2022
Informace od zřizovatele
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu
s platnými právními předpisy (zejména
školský zákon, správní řád a vyhláška
o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání
v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními,
která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena
bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny
zákonné povinnosti.
1. Vyhlášení zápisu a termín konání
Stanovený termín a místo zápisu ředitel zveřejní v místě obvyklým způsobem
s dostatečným předstihem před zahájením
zápisu.
Zápisy se konají v souladu se školským
zákonem od 2. května do 16. května 2021.
2. Způsob podání žádosti
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká
budou platit mimořádná opatření v době
konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční
průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám

jednotlivých rodin. Za všech okolností je
nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání lze učinit
písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit
následujícími způsoby:
• do datové schránky školy,
• e-mailem s elektronickým podpisem
zákonného zástupce,
• poštou (rozhodující je datum podání
na poštu),
• osobním podáním ve škole.
3. Upřesnění k přílohám žádosti
Pro doložení rodného listu platí, že stačí
odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí
spisu.
Zákonný zástupce dokládá potvrzením od
praktického lékaře řádné očkování dítěte.
Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Podmínkou přijetí dítěte
do mateřské školy je podle § 50 zákona
o ochraně veřejného zdraví splnění povin-

nosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.
4. Doplňující informace
• Povinnost plnit předškolní vzdělávání
mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021
pěti let.
• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit
individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma
sám, vzdělávat ho může i jiná osoba,
nebo navštěvuje jiné zařízení, než je
mateřská škola. Zákonný zástupce musí
nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání. Oznámení
o individuálním vzdělávání dítěte předá
zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání nebo nejpozději tři měsíce
před počátkem školního roku, tedy do
31. května 2021.

Často kladené otázky k zápisům do MŠ
Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí, kdo stanovuje kritéria, má dítě právo
na předškolní vzdělávání?
K předškolnímu vzdělávání přijímá děti
ředitel mateřské školy na základě kritérií
stanovených vnitřním předpisem. Kritéria
se zveřejní předem způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo na místě obvyklém. Přednostně se přijímají děti od tří let
vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy. Děti mladší tří let nemají na přijetí do mateřské školy
právní nárok.
Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?
Pro mateřské školy zřizované obcí nebo
svazkem obcí stanovují obce spádové obvody podobně jako je tomu u základních
škol. Obec musí zajistit místa v mateřské
škole pro děti s místem trvalého pobytu ve
spádovém obvodu.
Požádat o přijetí může zákonný zástupce
dítěte i v jiné mateřské škole. Pokud bude

mít volnou kapacitu, může dítě přijmout,
i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné
obci.
Kdo má nárok na přednostní přijetí do
mateřské školy?
Při zápisu v květnu jsou přednostně přijímány děti tříleté a starší. V případě, že má
mateřská škola volná místa, je možné přijmout děti od dvou let věku, pokud má pro
ně škola vytvořeny potřebné podmínky.
Je možné podat žádost o přijetí dítěte
do mateřské školy mimo termín? Resp.
zda nevyužití tohoto termínu může být
důvodem k zamítnutí žádosti o přijetí
dítěte do mateřské školy.
Pro podání žádosti k přijetí k předškolnímu
vzdělávání od následujícího školního roku
stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se
zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v
období od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým.
Pokud zákonný zástupce podává žádost
o přijetí mimo termín zápisu, může být dítě
přijato v případě, že má škola volnou kapacitu.

Musí být dítě při vstupu do mateřské
školy očkováno?
Povinnost prokázat povinné očkování před
vstupem do mateřské školy ukládá zákonným zástupcům dítěte zákon o ochraně
veřejného zdraví. Tato povinnost se netýká
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Jak je to při přijímání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami?
Nárok na přijetí ve spádové mateřské škole má každé dítě od věku tří let. Pokud
jsou u dítěte speciální vzdělávací potřeby
stanoveny školským poradenským zařízením, doloží zákonní zástupci doporučení
ke vzdělávání tohoto dítěte již při podání
žádosti o přijetí.
Jak se budou řešit případy, kdy děti
k zápisu nepřišly?
Nepřihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání školský zákon neumožňuje.
Zákonní zástupci mohou volit pro své dítě
z několika variant povinného předškolního
vzdělávání, a to podle toho, co je pro něj
nejvhodnější.
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V případě, že bývá dítě často nemocné
nebo má rodina jiné důvody pro to, aby
dítě nedocházelo do kolektivu vrstevníků,
mohou zákonní zástupci zvolit formu individuálního vzdělávání, při němž dítě do
mateřské školy nedochází. Každopádně,
pokud zákonný zástupce nesplnil svou zákonnou povinnost, dopustil se přestupku
(§ 182a školského zákona). Za uvedené
přestupky lze uložit pokutu až do výše

5 000 Kč a projednává je obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Více naleznete ve
stanovisku Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti, které pobývají v cizině více
než 90 dní. MŠMT doporučuje zákonným
zástupcům dětí, které pobývají v cizině,
aby tuto skutečnost spádové mateřské ško-

le oznámili, pokud mají na území České
republiky trvalý pobyt.
Legislativní podmínky přijímacího řízení platí pro všechny mateřské školy bez
ohledu na zřizovatele, které jsou zapsané
v rejstříku škol a školských zařízení. Zápis školy v tomto rejstříku lze ověřit na
rejstriky.msmt.cz/rejskol.
Irena Klečatská,
OOSM MěÚ Soběslav

Informace o celém průběhu zápisů získáte
Mateřská škola DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750
–
–
–

www.msduhasobeslav.cz - záložka:
„chci chodit do duhy“ - „poprvé k zápisu“
připravena je ikona na webových stránkách „ptejte se nás“
připravena bude před zahájením zápisů informační
schránka vedle vstupu do zahrady školy

Kontakty pro komunikaci:
– Mgr. Alena Krejčová, ředitelka školy + 420 723 540 918
– Martina Hasmanová, zástupce ředitele +420 725 054 675
info@msduhasobeslav.cz

Důležité upozornění
Úpravou vyhlášky č.3/2019 města Soběslavi mohou rodiče zvolit školu dle svého výběru. Jeden školský obvod
pro celé území města Soběslav a obce, jež mají uzavřeny Dohody s naším městem - stanoveno Obecně závaznou vyhláškou č.3/2019 města Soběslavi, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřizovaných městem
Soběslav a část společného školského obvodu mateřských
škol.
ředitelství mateřských škol

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711
–
–

www.mssobeslav.cz - záložka „Zápis“
bude připraven informační leták na vstupní brance mateřské
školy

Kontakty pro komunikaci:
– Bc. Eva Kuklová, ředitelka školy
+ 420 606 687 263, ms.nerudova@email.cz
ilustrační foto

Údržba zeleně na pozemcích města
V uplynulém období proběhla na pozemcích města pravidelná údržba zeleně. V květnu opět rozkvete soběslavské
náměstí.
V rámci pravidelné péče o zeleň na pozemcích ve vlastnictví města Soběslav došlo v tomto mimovegetačním období k pokácení suchých a neperspektivních dřevin.
Jednalo se zejména o odstranění 10 ks
dřevin podél Andělské stoky, které ohrožovaly provoz na silnici I/3 (E55). V Chlebově došlo z důvodu zdravotního stavu
a provozní bezpečnosti k pokácení dvou
kusů jasanů a dvou kusů dubů u cesty
nad ČOV. Rovněž z bezpečnostních
a zdravotních důvodů bylo pokáceno
pět kusů bříz v Mrázkově ulici. V prostoru u koupaliště došlo k odkácení
dvou kusů dřevin, u ostatních byl současně
proveden bezpečnostní řez.

Za odstraněné dřeviny bude provedena
náhradní výsadba převážně v kácených
lokalitách. Jako další vhodné místo pro
výsadbu byl vybrán pozemek podél jižní
části hřbitovní zdi.
Během letošního roku dojde na vybraných stromech k zdravotním a redukčním
řezům, včetně bezpečnostních vazeb. Jedná se zejména o mohutný dub u dřevěné
lávky přes Černovický potok k parku
u DDM, lípu v Bechyňské ulici, duby na
hřbitově v Nedvědicích a kaštany podél
cesty u chovatelského areálu.
V květnu budou na náměstí Republiky
opětovně instalovány květinové pyramidy
a rovněž květinová výzdoba na sloupech
veřejného osvětlení.
Zdeněk Podlaha, OŽP,
Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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Městskou policii opustili dva významní členové týmu
Po dlouhých letech služby u Městské policie Soběslav (dále jen MP) odešli na zasloužený odpočinek strážníci Bohuslav
Zíka a Pavel Fiala. Jaké byly jejich začátky u MP, co všechno v Soběslavi zažili a jak se z jejich pohledu za posledních 30
let změnila služba u MP, doba či společnost, sdělili v následujícím rozhovoru.
Do služby jste nastoupili začátkem
90. let 20. stol. Vzpomínáte, jak jste
v Soběslavi začínali?
BZ: Já jsem nastoupil v roce 1991 a byl
jsem mezi prvními čtyřmi strážníky
u městské policie v Soběslavi vůbec.
Budova MP tehdy byla na místě současné Správy města Soběslavi. V budově č.p. 55 na náměstí Republiky (kde
se dnes MP nachází) byla v té době Rašelina. Později procházela rekonstrukcí
a my jsme dočasně sídlili v prostorách
naproti dnešnímu rodičovskému centru
Sobík. Pak jsme se přestěhovali do budovy č.p. 55 a od té doby, tedy cca 25
let, jsme na současné adrese na náměstí
Republiky.
PF: MP tehdy vznikala v některých
městech ČR, v Soběslavi byla zřízena nastejno s Táborem. U nás se o její
zřízení zasadil tehdejší zastupitel Jiří
Hanzal. V roce 1992 nastoupil do služby také současný vrchní strážník Miroslav Drs. Já nastoupil o rok později.
Starostou města byl tehdy ještě pan
Skřipský.

Jaké jste za ta léta v Soběslavi posbírali zážitky? Bylo to náročnější tehdy, nebo dnes?
PF: To se těžko hodnotí. Většinou je
máme pozitivní. Oba jsme se ale shodli, že dříve po revoluci to bylo horší
než dnes. Přirovnal bych to k takovému českému Klondiku. Každý si demokracii vykládal tak, jak mu vyhovovala. Když jsme zasahovali, právě tato
slova „máme demokracii“ jsme od lidí
slýchávali nejčastěji.

Jak se z vašeho pohledu za ta léta
změnila služba u policie?
BZ: Změnila se značně. Začátky po
roce 1991 byly chaotické. Neměli jsme
uniformy ani průkaz MP a byli jsme
vedení jako samostatní odborní referenti. V různých městech byli strážníci oblečeni jinak. V Soběslavi jsme po
nějakou dobu nosili fialové košile. Až
později byl přijat jednotný styl uniforem, tak, jak jej známe dnes.

BZ: Ano, po revoluci nastala demokracie, která se místy ale přibližovala spíše
anarchii. Nejhorší byly některé party,
se kterými jsme si občas ani nevěděli rady. Nevědělo se, kam dřív skočit.

PF: Je třeba si uvědomit, že v té době
ještě neexistoval ani zákon o městské
policii. S časem se nabalovaly nové
a nové pravomoci, jiné byly naopak
ubírány. Dále přibyla povinnost strážníků projít povinnou prolongační
zkouškou, která přetrvala dodnes. Ta
se zpočátku skládala každé dva roky
a později každé tři roky. Testuje znalosti legislativy, kterou strážník městské policie musí ovládat, tj. např.
trestní, přestupkový, živnostenský
zákon nebo zákon o obcích, městské
policii a mnohé jiné. Od roku 1993
jsem jí prošel 10x a Bohuslav 11x. Jedna věc ale byla vždy stejná. Hlavním
zaměřením práce strážníků vždy byl
a je veřejný pořádek v obci.

Často docházelo ke střetům u Paluby, kde bylo v pátek a každou středu
o prázdninách více než 200 lidí. Z toho
100 lidí bylo venku. V Národě bývaly každý pátek pravidelné zábavy. Určovali jsme si směry dle toho, kde se
pohybuje nejvíce lidí, např. na sídlišti
nebo u nádraží, protože jsme nevěděli,
co dříve hlídat. Později se na to začala
nabalovat doprava, vandalismus, také
jsme řešili pár krádeží. Jednou jsme
přistihli pachatele při krádeži přímo
v prodejně, když jsme jej shodou okolností zahlédli vstupovat dovnitř.

Také bych zmínil tzv. diskomaratony
v Národě, které byly pro městskou policii značně náročné. Řadu lidí jsme
nalézali podnapilé tak, že nemohli ani
chodit. A s agresivními podnapilými
lidmi je nejtěžší práce.
A jak je to tedy dnes?
PF: Dnes jsou lidé neukáznění jinak.
Vystihuje to asi věta, kterou jsme nedávno slyšeli při upozornění obyvatel
kvůli ochraně dýchacích cest: „Nařízení jsou od toho, aby se porušovala“.
Ale takových zásahů, jako bylo dříve
např. u večerních společenských akcí,
již dnes tolik není.
BZ: To je asi dáno i tím, že se městská policie dostala více do podvědomí
lidí. Když jsme začínali, neměla takový respekt jako dnes. Byla pro lidi nová
a neznámá.
Jak se tedy za ta léta změnila společnost?
PF: Vzpomínám na povodně v roce
2002. Lidé byli v té době k sobě ohleduplní, nezištně si pomáhali navzájem
a pomáhali i nám. Když to srovnáte
s dnešní dobou, kdy je situace z mého
pohledu ještě horší, společnost je jiná.
Lidé k sobě nejsou tak empatičtí, někdy jsou až zlí. V posledních letech

Zásah při povodních v Soběslavi v roce 2002
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Strážníci Bohuslav Zíka (druhý zleva) a Fiala Pavel (třetí zleva) na společné fotografii z roku 2020

jsme nabyli zkušenost, že se vám i za
dobrý skutek bohužel kdekdo ve zlém
odmění. Jednou jsme např. velmi složitě sháněli jednu paní, která si v obchodě v Soběslavi nechala peněženku
s 19 000 Kč. Nakonec se nám ji podařilo najít, byla z Prahy. Peněženku jsme
předali i s penězi a za pár dní nám volal
syn, že tam paní údajně měla víc peněz.
Mně i paní prodavačku to velmi zasáhlo. Málokdy se stane, že by se někdo
omluvil. V tomto případě se ale pán nakonec omluvil za sebe i za paní.
BZ: Víte, ledacos se dá řešit domluvou
nebo nízkou pokutou. Jsme lidé a každý chybujeme. Za přestupek špatného parkování je dle §125c/1k zákona
361/2000 Sb. možné uložit pokutu do
2 000 Kč. Strážníci v Soběslavi toto
většinou při prvním přestupku na parkovacích místech s časovým omezením řeší minimální pokutou v částce
100 Kč. Když jde ale někdo okamžitě
do konfrontace a začne útočit, je těžké situaci takto řešit. Dříve bylo daleko méně stížností. Lidé byli také více
soudržní, to bylo dáno i tím, že byli
semknutí proti režimu. Dnes se lidé
dokážou dohadovat o mnohem větších
malichernostech, např. o kousku pošlapané trávy.

Byli jste někdy nuceni použít ve službě střelnou zbraň?
PF: Použít zbraň není jednoduché. Zákon vám ukládá použití v krajní nouzi
a nutné obraně. I kdyby si člověk řekl:
„Teď bych ji mohl použít“, toto rozhodnutí neustále přehodnocuje, protože se
nedá vzít nazpět. Lepší je se domluvit,
případně použít donucovací prostředky. My jsme ji při výkonu služby nikdy nepoužili.
Napadá vás něco zábavného či zajímavého, s čím jste se za ta léta u MP
setkali?
BZ: Vzpomínám si na jednu zajímavou
historku, která se stala asi před 20 lety.
Šel jsem tehdy po náměstí Republiky
a narazil na jednoho místního občana
převlečeného do uniformy podplukovníka, jak řídí dopravu u Slunce. Když
jsem došel na místo, zrovna domlouval
nějakému řidiči s pražskou poznávací
značkou. Muž v autě byl očividně zmatený a nevěděl, co se děje.
Co byste ze zkušenosti poradili mladším kolegům a budoucím nástupcům
do služby?
PF, BZ: Hlavně pevné nervy a zdravý
rozum. (smějí se)

Odešli jste na zasloužený odpočinek.
Máte již nějaké plány do dalšího období?
PF: Já osobně se těším, až se uvolní
sport. Stále dělám rozhodčího fotbalu
a hokeje. Nyní mi do toho vlezlo ještě hlídání vnoučat. Takže se budu rád
věnovat těmto aktivitám.
BZ: Já musím říct, že si na důchod,
resp. to, že teď nic nemusím, teprve
zvykám (směje se). Dříve jsem většinu času trávil v terénu, ve službě jsme
toho hodně nachodili. Takže se těším,
až bude hezčí počasí a budu moci pobývat více času na čerstvém vzduchu.
Chcete něco sdělit na závěr?
Rádi bychom poděkovali vedení města
v čele s panem starostou. Poděkování
patří také všem slušným občanům města, se kterými jsme při výkonu služby
přišli do kontaktu.
Děkujeme za rozhovor a do dalších
let přejeme hodně štěstí a zdraví.
Pozn.: Městská policie nadále hledá
posily do svého týmu. Bližší informace
ohledně výběrového řízení se dočtete
na str. 2.

Poděkování
Chtěl bych Pavlu Fialovi i Bohuslavu Zíkovi za jejich dlouholetou práci pro naše město poděkovat a popřát jim do
dalších let pevné zdraví, spokojenost a radost ze života. Ing. Jindřich Bláha, starosta města
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Covid „pomáhá“ plnit nádoby na tříděný odpad
Současná pandemie koronaviru zvýšila
produkci odpadu. Zejména toho papírového a plastového. Důvod? Lidé častěji nakupují kvůli zavřeným obchodům
v e-shopech. Část populace v tomto zcela
jistě hodlá pokračovat i nadále a s tím souvisí enormní nárůst odpadu papíru, kartonu
(lepenkové obaly) a plastu (nejen) v našem
městě. Zažil to nejspíš každý, kdo si něco
na internetu objednal. Kupříkladu parfém
je kromě standardní krabičky výrobce zabalen ještě do další, nejčastěji papírové
krabičky a obvykle omotán fólií a to vše
proto, aby při přepravě nedošlo k poškození zásilky.
Vzhledem k výše uvedenému je potřeba
přemýšlet logicky – například před vhozením papírového odpadu do modrého
kontejneru je potřeba větší krabice rozřezat nebo roztrhat na menší kusy. Proč? Do
kontejneru se tak všeho vejde o dost více
a šetříme tak i frekvenci svozu odpadu
– tzn., šetříme náklady na vyvážení odpadu.
Nezapomínejme, že i jedna pouze rozložená (tedy nerozřezaná či neroztrhaná) pa-

pírová krabice se v nádobě snadno vzpříčí
a znemožní tak dalším poctivým třídičům
pohodlně vhodit svůj papírový odpad. To
samé samozřejmě platí i o plastovém odpadu, kdy je potřeba např. PET lahve před
jejich vhozením do žlutého kontejneru
sešlápnout či zmačkat.
Odkládání odpadu mimo kontejnery (byť
vedle nádoby) je zakládání skládky!!! Zákon o odpadech říká, že fyzické osobě,
která neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, hrozí
za přestupek nemalá pokuta (do výše až
50 000 Kč).

Alternativou třídění papíru do modrých
kontejnerů může být jeho odvoz do sběrného dvora, což se hodí zejména u objemnějších kusů jako jsou obaly od nábytku,
elektroniky apod. Občané města a vlastníci
nemovitostí na území města Soběslav mají
sběrný dvůr v rámci poplatku k dispozici
zdarma. Právnické osoby a fyzické osoby
podnikající mohou sběrný dvůr využít po
předchozí domluvě za úplatu. Otevírací
doba sběrného dvora je v letním období
(tj. 1. 4. - 31. 10.) vždy v PO, ÚT a ČT
od 14:30 do 18:00 hod. a v SO od 9:00 do
12:00 hod. V zimním období (tj. 1. 11.
- 31. 3.) vždy v PO, ÚT a ČT od 14:30 do
16:30 hod. a v SO od 9:00 do 12:00 hod.
Na sběrném dvoře mohou občané města dále odevzdat nebezpečné odpady jako
např. pneumatiky, motorový olej, léky, barvy a rozpouštědla, autobaterie, znečištěné
obaly plastové i kovové, polystyren a další.
V rámci zpětného odběru rovněž lednice,
mrazáky, televizory, počítače, malé spotřebiče a také zářivky a výbojky.
Klára Borčová, odbor ŽP

Nezaměstnanost na Soběslavsku k 31. 3. 2021
V měsíci březnu 2021 došlo v rámci
mikroregionu Soběslavsko k poklesu
podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty
3,85 % v měsíci únoru 2021) na 3,69 %.
K 31. 3. 2021 bylo v evidenci ÚP 322
nezaměstnaných, z toho bylo 155 žen, což
je 48,14 % z celkového počtu uchazečů a
29,50 % uchazečů je starší 50 let. Z hlediska
vzdělanostního je nejvíce uchazečů
vyučených – 37,27 %. V evidenci delší než
6 měsíců je 35,71 % uchazečů. V průběhu
března 2021 bylo nově zaevidováno
35 uchazečů o zaměstnání. Z evidence
v březnu 2021 odešlo celkem 48 uchazečů
(ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Trh práce ovlivňují kromě aktuální situace
také sezonní činnosti, které se začínají
pomalu rozbíhat. Zároveň roste zájem ze
strany měst a obcí o pracovníky v rámci
veřejně prospěšných prací, které umožňují
dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili
nebo získali pracovní návyky a po jejich
skončení snáze našli stálou práci. Na trhu
práce nadále přetrvává disproporčnost
ekonomické krize. Jsou odvětví, která
výrazně postihlo nařízené uzavření
provozů, především cestovní ruch,
gastronomie, služby, obchod a kultura.
Na druhé straně jsou oblasti, jako je
výroba, zdravotnictví nebo sociální péče,
ve kterých se zaměstnavatelé potýkají
s nedostatkem pracovní síly. V tomto
ohledu nabízí Úřad práce ČR maximální
pomoc, a to především prostřednictvím

podpory zvolených rekvalifikací, které
umožňují operativně reagovat na aktuální
potřeby zaměstnavatelů a výrazně zvyšují
šance na pracovní uplatnění absolventů
kurzů. V rámci mikroregionů okresu Tábor
má Soběslavsko čtvrtý nejnižší podíl
počtu nezaměstnaných osob. Nejnižší

Název obce
Budislav
Dírná
Dráchov
Hlavatce
Chotěmice
Katov
Klenovice
Komárov
Mezná
Myslkovice
Přehořov
Roudná
Sedlečko u
Sob.
Skalice
Soběslav
Třebějice
Tučapy
Vesce
Vlastiboř
Zvěrotice

Počet.
obyvatel
ve věku
15-64 let
237
261
143
241
76
38
438
72
61
271
225
359
104
327
4232
34
519
195
190
244
8267

podíl počtu nezaměstnaných osob je na
Mladovožicku (3,18 %). Naopak nejvyšší
podíl nezaměstnaných osob je na Táborsku
(4,00 %).
K 31. 3. 2021 nabízeli zaměstnavatelé
ze Soběslavska 372 volných pracovních
míst. Na jedno pracovní místo tak připadá

Podíl nezam.
osob k 31. 3.
2020 v %

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl nezam.
osob k 31. 3.
2021 v %

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

14
8
4
9
4
0
8
0
5
11
9
12
3
7
181
2
27
6
5
7
322

13
8
4
9
4
0
7
0
5
11
8
12
3
7
169
2
26
6
4
7
305

5,49
3,07
2,80
3,73
5,26
0
1,60
0
8,20
4,06
3,56
3,34
2,89
2,14
3,99
5,88
5,01
3,08
2,11
2,87
3,69

květen 2021

0,87 uchazečů o zaměstnání. Ze strany
zaměstnavatelů byl v březnu 2021 největší
zájem o technické profese napříč všemi
obory, montážní dělníky, pomocníky ve
výrobě, obsluhu vysokozdvižných vozíků
a řidiče nákladních automobilů.
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Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob, tj.
počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 – 64 let k obyvatelstvu
stejného věku, je v obci Mezná (8,20 %),
nejnižší podíl nezaměstnaných osob na
Soběslavsku je naopak v obcích Katov
a Komárov (0 %). Hlavatce, Klenovice,
Skalice a Vlastiboř jsou obce, u kterých
došlo v porovnání s předchozím rokem
k poklesu nezaměstnanosti. V obcích Katov
a Komárov zůstal podíl nezaměstnaných
osob na stejné úrovni, u ostatních obcí
došlo k nárůstu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí oddělení
kontaktního pracoviště ÚP ČR

Pokračování projektu zabydlování
osob bez přístřeší
Začátkem března byli oba pánové, kterým
je od konce prosince loňského roku poskytována pomoc, přestěhováni z provizorního ubytování do bytu poskytnutého
městem. Na užívání tohoto bytu určeného
pro osoby v sociální tísni byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, nejpozději
do konce června letošního roku.
Po dobu trvání této nájemní smlouvy
je prostřednictvím paní Á. Němečkové
a organizace Mezi Proudy o. p. s. oběma
pánům poskytována intenzivní sociální
pomoc a podpora. Například při jednání

s Úřadem práce, zajištění kontaktu s lékaři
a dalších běžných činnostech. Hlavním
smyslem pomoci je snaha o jejich uplatnění
na dnešním trhu práce. Za zajištění této pomoci zaplatilo město částku 20.000 Kč.
Jednotlivé kroky budeme nadále společně vyhodnocovat. Případná další pomoc
ze strany města je odvislá od ochoty jejich
začlenění do běžného života společnosti.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
S. Á. Němečková

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•

Matyáš Růžička
Andrea Michalčíková
Benjamin Šustr
Taťána Perčyna

Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie Ctiborová
Jiří Čížek
Růžena Hanzalová
Miroslav Hrabal
Pavel Imramovský
Jaroslav Kazda
Anna Kupková
Vladimír Němec
Josef Neruda
Josef Pánek
Milan Pokorný
Michaela Prchlíková
Bohumil Schmidt
Jaroslava Veselá

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

VZPOMÍNÁME

Dne 14. 4. 2021 uplynulo smutných 20 let, co nás
navždy opustil pan František Smíšek.
Dne 26. 5. si připomeneme smutné 7. výročí,
co nás opustila paní Anna Smíšková.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou
a syn František s rodinou

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

KDY ZAČNE
NÁVŠTĚVNICKÁ SEZONA?

expozice Soběslavský mincovní poklad
jsme znovu odsunuli, a to až na 4. 9., kdy
už snad bude možné pořádat i větší akce.

Ani po měsíci od napsání minulého příspěvku nejsme bohužel o nic moudřejší, pokud jde o datum možného otevření
muzeí či podmínky s tím spojené. Přesto
předpokládáme, že v průběhu května budeme moci soběslavské stálé expozice
zpřístupnit. Postupně bychom k nim rádi
přidali i naplánované výstavy. Konkrétní
termíny najdete na vývěskách a internetových stránkách muzea (www.blatskemuzeum.cz). Tamtéž objevíte také jednoduchou
vystřihovánku Rožmberského domu, kterou si můžete sami vytisknout a doma sestavit, aby Vás poté lákala k naší návštěvě.

Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí je nyní
pod lešením, aktuálně totiž probíhá obnova fasád. Objekt stále plánujeme otevřít
červnovou muzejní nocí s podtitulem „železniční“. Během ní zde bude zpřístupněno
železniční kolejiště, na ploše 560 x 300
cm zobrazující dopravní uzel Veselí n. L.
a tratě i pamětihodnosti v okolí. V pražském ateliéru dodavatele modelu probíhá
jeho finalizace, aby mohl být bezprostředně po ukončení rekonstrukčních prací převezen do Weisova domu a zde zkompletován a zprovozněn. Věříme, že se poté stane
vítanou atrakcí pro děti i hravé dospělé.

V galerii Smrčkova domu bude sezona
začínat výstavou z díla táborské sochařky
Heleny Drdové, pořádanou k jejímu životnímu jubileu. Prezentaci bude doprovázet
další katalog z edice představující výtvarníky našeho regionu. Původně plánovanou
květnovou výstavu 90 let VI. župy baráčníků se sídlem v Soběslavi jsme přesunuli
na srpen, kdy by měly ve městě proběhnout i odložené oslavy uvedeného výročí.
Avízovanou přírodovědnou výstavu Savci
Táborska otevřeme v Rožmberském domě
začátkem června. Program přibližující
dobu třicetileté války a slavnostní otevření

PŘÍRŮSTKY HISTORICKÝCH
MUZEJNÍCH SBÍREK
Kromě přírůstků uměleckých muzejních
sbírek, představených v minulém čísle,
se sbírkový fond Blatského muzea
v roce 2020 rozrostl také o různé předměty
historické povahy. Darem jsme získali
fotografie a další dokumenty z pozůstalosti
legionáře Jakuba Masojídka (*1892
v Sedlečku u Soběslavě), v antikvariátu se
podařilo zakoupit kondolenci významného
českého kulturního historika a etnografa

Čeňka Zíbrta k úmrtí zakladatele soběslavského muzea Karla Lustiga (1856–1924).
U příležitosti naší výstavy Tvary, barvy,
pohodlí: Nábytek Jitona a především díky
laskavosti soběslavských a českobudějovických dárců jsme získali reprezentativní
soubor nábytku uvedené značky – jednu
z prvních obývacích stěn (příborník) z roku
1955, ikonickou nábytkovou sestavu U 300
z roku 1965 a obývací stěnu Amos z roku
1981. Budou k vidění také na prezentaci
výstavy v Alšově jihočeské galerii v příštím roce. Vzhledem k významu podniku
Jitona pro Soběslav budeme i v budoucnu
rádi za nabídky tohoto nábytku (též kuchyní či ložnic), pokud byste se ho rozhodli
ve svých domácnostech vyměnit za nový.
Dárcům exponátů do našich sbírek tímto
ještě jednou děkuji a se všemi se po otevření
muzea těším na viděnou!
Daniel Abazid, vedoucí Blatského muzea

Výstavní sezona 2021 v Galerii Hláska
Vlasta Nýdlová – fotografie
7. 5. – 7. 6. 2021

Vernisáž výstavy v pátek 7. května v 17.00 hodin na PROMENÁDĚ (uskuteční se pouze
v případě příznivé epidemiologické situace)
Jihočeška, od svého dětství žije na Soběslavsku. Zachycení prchavých okamžiků na fotografii
se věnuje více než 19 let. Osobitý životní styl, zájem o přírodu a cestování jí vedou cestou
krajinářské a dokumentární tvorby. V roce 2014 se po přijetí na Školu kreativní fotografie
Praha zaměřuje více na umělecké pojetí v černobílé fotografii.
Po jejím úspěšném absolvování se vydává směrem nezávislé tvorby. Pro své výstavy se autorka snaží vyhledávat i netradiční místa, které umožňují originální pojetí, hudební podbarvení
či prezentace „potmě.“ Snaží se tak návštěvníkům umocnit zážitek.

Michal Petrů – fotografie
4. 6. – 27. 6. 2021

Vernisáž výstavy v pátek 4. června v 17.00 hodin v Galerii Hláska (uskuteční se pouze
v případě příznivé epidemiologické situace)
Michal Petrů je sympatický nadšenec do chůze, západů
slunce a focení. Svým mobilem zachytává krásu všude
kolem a fotografie následně sdílí na instagramovém účtu
losmichalos, kde si vybudoval pořádnou základnu fanoušků. To ale není jeho jediný úspěch, na kontě má také
několik ocenění ze soutěží – třeba 1. a dvě 2. místa ve
třech kategoriích soutěže Huawei NEXT IMAGE 2020
(vč. postupu do světového finále) nebo 1. místo v soutěži
Česko je super! Tak to vyfoť! od Czech Tourism.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program
Neděle 9. května 2021 od 17.00 hodin na náměstí Republiky
Koncert SWING BANDU Tábor
(uskuteční se pokud bude příznivá epidemiologické situace)

Taneční kurzy
Informace pro frekventanty
tanečních kurzů 2020
V loňském roce byly taneční kurzy
přerušeny díky zhoršující se epidemiologické situaci. Zvládli jsme čtyři
lekce a museli jsme bohužel v nejlepším přestat. Po dohodě s manželi Bolkovými jsme se rozhodli, že pro vás
uděláme taneční kurzy znova a hezky
od začátku. Jste sice o rok starší, ale
doufáme, že vás chuť k tanci neopustila! Letos plánujeme začátek kurzů
v sobotu 4. září 2021, čas upřesníme.
Kurzy máte již uhrazeny! Nic doplácet
nebudete! Průkazky jsou platné i pro
tento rok!
Letos jsme připraveni i na variantu
dvou tanečních kurzů během soboty,
záleží to na počtu nově přihlášených.
Dejte nám proto vědět pokud možno
co nejdříve, zda budete letos pokračovat, abychom mohli stanovit začátky
jednotlivých tanečních kurzů.
Informace pro nové
frekventanty 2021
Taneční kurzy povedou opět manželé
Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska.
Začínáme v sobotu 4. září 2021, čas
upřesníme. Kurz obsahuje deset lekcí,

Prodlouženou a Věneček, celkem 12
sobot! Můžete se těšit na kurz stolování
(není povinný)! Cena kurzů 1500 Kč.
Letos jsme připraveni i na variantu
dvou tanečních kurzů během soboty,
záleží to na počtu nově přihlášených.
Prosím, hlaste se od května do konce července! Kontakty: telefonicky
724 378 898 nebo e-mailem produkce@kdms.cz nebo osobně v kanceláři
KDMS.

Pokud nám epidemiologická situace
nebude přát ani v září, začneme, jakmile to půjde a celý kurz bude pokračovat i v novém roce! Podrobný rozpis
jednotlivých sobotních kurzů a časů
uveřejníme na našich webových stránkách (www.kdms.cz) a v měsíčníku
Hláska a Veselsko.

Jóga 50 PLUS
Čtvrtky od 9 do 10 hodin /malý sál KDMS
Budeme pokračovat, až nám to situace dovolí,
ale POZOR - aktuálně v případě příznivého
počasí cvičíme venku!
Lekce 80 Kč.
Důraz je kladen na pomalé provádění pohybů,
uvolnění kloubů a svalů. Naučíme se správně dýchat a lépe se tak spojit se svojí životní
energií. S sebou si prosím přineste podložku
a deku.
Info. Kristýna Topinková, tel. 731 584 824.

ilustrační foto
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KUBEŠOVA SOBĚSLAV
Vážení příznivci dobré dechovky, milí hudební přátelé Kubešovy
Soběslavi,
věříme, že se letošní třetí červencový víkend opět stane velkým svátkem dechovky a setkáme se s Vámi právě v Soběslavi. Připraven je
26. mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav 2021!
Vzhledem k situaci je festivalový program sestaven výjimečně bez zahraničních účinkujících, ale doufáme, že Vám i tak bude sympatický
dík výběru předních českých a moravských kapel. Pokud nám situace
dovolí, setkáme se na soběslavském náměstí 17. a 18. července 2021.
Těšíme se na Vás a mějte se do té doby dechovkově!
Za pořadatele Petr Valeš

#KINASPOLU
Kino Soběslav se nově zapojuje do projektu
#kinaspolu, díky kterému můžete sledovat filmy on-line a podpořit tak své oblíbené kino.
Cena vstupenky na jeden film je 100 Kč.
Vstupenky si můžete zakoupit on-line prostřednictvím webových stránek www.kinosobeslav.cz po zvolení konkrétního filmu
v programu a kliknutí na nákupní košík. Platba za vstupenky probíhá on-line.
Po zakoupení budou vstupenky doručeny na
e-mail, na který bude dále doručen kód, který je možné použít jednorázově, na jeden
konkrétní film a pouze na jednom zařízení.
Filmy je možné pustit na počítači, notebooku,
tabletu nebo mobilu. Stream začíná přesně
v daný čas.

Vstup do virtuálního kinosálu na www.kinaspolu.cz je možný nejdříve 15 minut před začátkem promítání.
Přejeme Vám příjemnou zábavu při sledování
filmů z domova!
-min-
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MŠ DUHA
O tom, jak probíhalo distanční vzdělávání
v naší mateřské škole, jsme se rozepsali
v minulém čísle. Abychom dětem a rodičům zpestřili chvíle bez školky, vymysleli jsme dvě „duhové“ hry. Jednou z nich
bylo Putování za duhovými kamínky. Na
téměř 300 kamínků jsme namalovali duhu
a roznesli jsme je po celé Soběslavi a okolí.
Kamínky jsme označili jménem naší školy
a poštovním směrovacím číslem. Nálezce
si kamínek může nechat na památku, nebo
se s ním třeba vyfotit, fotku nám poslat
a kamínek odnést někam dál. Děti se tak
mohou vydat přímo na pátrání za kamínky, nebo si hledáním zpříjemnit obyčejnou
procházku. Ten největší „duhový“ kámen
je náš a je umístěn přímo v areálu naší
mateřské školy. Další hrou bylo Duhové
učení na plotě. Po celé délce plotu kolem
naší školky jsme rozmístili různé grafické
listy a materiály vhodné pro všechny věkové skupiny od nejmenších až po předškoláky. Děti se tak mohly s rodiči vydat na
procházku kolem školky a procvičit si při
tom své hlavičky.

tříd, do naší zahrady a seznámit se mohou
i s projekty nebo školní jídelnou. Při té příležitosti si mohou i budoucí školáčci vyzkoušet Duhové učení na plotě. V duhové
schránce vedle vstupní branky jsou také
umístěny obálky s dokumenty potřebnými
k zápisu a malou pozorností pro děti. Ani
letos se totiž zápisy neuskuteční tak, jak
jsme byli zvyklí. Rodiče mohou své žádosti
doručit do naší schránky umístěné v přední
části zahrady, poštou, do datové schránky
nebo emailem s elektronickým podpisem.
Zájemci si mohou telefonicky sjednat
individuální schůzku s ředitelstvím školy
za dodržení všech platných hygienických
opatření. Připomínáme termín zápisů 2. 5.
– 16. 5. 2021. Všechny důležité informace najdete na našem webu www.msduhasobeslav.cz v záložce CHCI CHODIT DO
DUHY.
kolektiv MŠ DUHA

Žluťásci v červené třídě

Od 12. 4. se do mateřské školy vrátily děti
v povinném předškolním vzdělávání, navíc po celou dobu zajišťujeme péči o děti
zaměstnanců IZS a dalších vybraných
profesí. Děti musí být rozděleny do homogenních skupin do 15 dětí, využíváme
tedy prostory všech tříd naší školy a bylo
potřeba také udělat organizační personální

změny, aby se v rámci utvořených skupin
nestřídali pedagogové.
Vzhledem k tomu, že ani letos se nemohl
uskutečnit Den otevřených dveří, probíhá už podruhé Duhový plot. Na panelech
umístěných na plotě mohou zájemci alespoň prostřednictvím fotografií „nahlédnout“ do života naší školky, do jednotlivých

MŠ NERUDOVA
Předškolní děti s povinnou školní docházkou se vrátily do naší mateřské školy
12. dubna. Vedení mateřské školy je rozdělilo do jednotlivých tříd po malých skupinách, aby zachovalo určený počet na
třídách. Testování dětí probíhalo za asistence rodičů a paní učitelek. Děti byly moc
šikovné a danou situaci zvládaly dobře.
Distanční výuka probíhala po celou dobu
uzavření mateřské školy. Na webových
stránkách školy si rodiče mohli pro děti vytisknout v sekcích Domácí hraní a Učíme
se doma připravená týdenní témata. Děti
se zapojily do vyrábění, malování a zadané
úkoly plnily svědomitě, samozřejmě za
pomoci svých maminek a tatínků. Kdo
neměl možnost si materiály vytisknout,
vyzvedl si je po domluvě v MŠ. O tom,
jak se všem dětem povedlo, jsme se mohli přesvědčit v e-mailech a na Facebooku
na fotografiích. Děti také nezapomněly
a přinesly vypracované úkoly do mateřské
školy, kde byly založeny v jejich portfoliu.
Na co se těšíme? Až se všechny děti vrátí
do naší školičky! A po zápisech se budeme
těšit na nové kamarády.

Vzhledem k mimořádné situaci a na základě
Metodického doporučení MŠMT bude
zápis do naší mateřské školy pro školní
rok 2021 - 2022 probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve
škole. Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání proběhne ve dnech
2. – 16. května. Všechny důležité informace

k zápisu najdou rodiče na webových stránkách školy (www.mssobeslav.cz), dále informační cedule na objektu mateřské školy. Pro děti jsme připravily „Neruďáčkovu
galerii na plotě“. Nezapomeňte, až půjdete
ven, jít kolem „veselého plotu“. Určitě se
vám bude líbit.
kolektiv MŠ Nerudova
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SLAVÍ DALŠÍ KULATINY

70. LET UPLYNULO OD VZNIKU „MĚSTSKÉHO HUDEBNÍHO ÚSTAVU V SOBĚSLAVI“. Že žádný takový hudební ústav v Soběslavi nemáme? Nevíte? Neznáte? Ale ano. Mnozí z Vás často chodí a v dřívějších letech chodili kolem budov, ze kterých se linula hudba. Ano,
mluvím o Základní umělecké škole v Soběslavi, dříve nesoucí název Lidová škola umění nebo také Hudební ústav.
Ale hezky od začátku. Nahlédnete-li do našich starých kronik, dočtete se, že:
„K 1. květnu 1951 byl z iniciativy Městského národního výboru a Okresního národního výboru v Soběslavi zřízen Městský
hudební ústav a do houslového oddělení
se ještě v květnu přihlásilo 36 žáků a do
klavírního 68 žáků.“ Je patrné, že zájem
byl obrovský.
Jedním ze žáků byl také pan L. Bleha, dnes
známý muzikant. O své první dojmy se
s námi podělil krátkou vzpomínkou. „Moje
muzikantské začátky jsou spojené s tehdy
nově založenou Hudební školou v Soběslavi, která se nacházela v bývalém učitelském ústavu (dnešní ZŠ Komenského).
Školu jsem začal navštěvovat po naléhání
obou rodičů. Chodil jsem od roku 1952 do
roku 1954 dvakrát týdně do hodin houslí k
panu učiteli Vychodilovi. Jeho zvykem bylo
při mých hodinách pravidelně svačit (dva
chleby proložené salámem a sýrem). Moji
pozornost tak přitahovala vůně svačiny
a těžko jsem se mohl soustředit na hraní.
Z hodin jsem nechodil příliš nadšen. Součástí vyučování byla samozřejmě také hudební nauka. Nespatřoval jsem v ní tehdy
velký význam, a proto jsem na hodiny nechodil. Následovala ředitelská důtka, která
rodiče příliš nepotěšila. Od roku 1954 do
roku 1955 pak vedl mé hodiny houslí přísný
pan učitel Václav Vališ. V roce 1955 – 1956
jsem byl na internátě v Sezimově Ústí. Zde
se mi naskytlo několik příležitostí „brnk-

nout“ si na basu a bylo rozhodnuto. Byl
jsem natolik nadšen, že housle vystřídal
kontrabas. Nadšení mi vydrželo dodnes.
Rozšířilo se postupně na všechny basové
nástroje, protože „basa tvrdí muziku“.
Basu jsem si opravdu zamiloval. Svých
hudebních zkušeností určitě nelituji. Každý, kdo hraje na nějaký hudební nástroj,
obohacuje pocitem radosti nejen sebe, ale
i případné posluchače.“
A čas běžel a do hudební školy přicházeli
další a další zájemci o hudební vzdělání.
Dnes už nikdo nespočítá, kolik žáků se
naučilo hrát na klavír, na kytaru, na housle
či jiné nástroje. Těžko bychom počítali ty,
kterým se hudba stala pouze koníčkem,
a kterým studium pomohlo k výběru
povolání.
Pokud budete pročítat stránky kroniky
a prohlížet nekonečnou spoustu fotografií, uvědomíte si, že se hudební škola
v Soběslavi stala nedílnou součástí našeho
města i okolí. Jen například za éry pana
Karla Blažka tady vznikl obrovský dechový orchestr, kterého starší pamětníci pamatují z prvomájových průvodů a mnoha
uskutečněných koncertů k různým příležitostem.
A tuto tradici se snažíme udržovat i v současnosti. Pořádáme koncerty pro veřejnost,
spolupracujeme s muzei, městským úřadem (Vítání občánků), pořádáme vernisáže
výtvarných prací v místní knihovně, zkrátka aktivitami hýříme na všechny strany.

Koncert dechového orchastru na nám. Republiky, diriguje Karel Blažek

Svými koncerty podporujeme i charitativní akce. Naše aktivity překračují hranice
města – např. v rámci celostátní akce ZUŠ
OPEN nebo díky soutěžím, kdy máme
úspěchy v rámci okresních, krajských, dokonce i v celostátním kole, reprezentujeme
za hranicemi našeho okresu i díky hudebním aktivitám pedagogů.
Kdybych měla pokračovat, nestačila by
nám celá Hláska. A tak Vás raději pozvu
na naše webové stránky, kde jsme k příležitosti tohoto významného výročí připravili s kolegy malou prezentaci a ochutnávku,
přestože jsme od loňského března neprožívali zrovna jednoduché období.
Éra koronaviru uzavřela všechny školy,
i tu naši. A tak jsme museli hledat nové
cesty, jak neztratit nadané žáky. Spadli jsme do ledové vody a učili se plavat
a neutopit se. Nikdo „shora“ nám nepomohl, a tak jsme pomoc hledali, kde se dalo.
A co nám to dalo a vzalo? Vzalo spoustu sil,
času, energie a také finančních prostředků.
Ale nevzdali jsme se. Škola zakoupila IT
vybavení a tak jsme během dlouhého období distanční výuky v tomto školním roce
mohli využívat on-line školní prostředí
Teams, které nám umožnilo mnohem širší spektrum možností práce než běžně
dostupné platformy sociálních sítí či e-mail.
A co nám tato situace dala? Především
zjištění, že máme báječné žáky, kteří jsou
ochotni učit se naprosto odlišnému způsobu práce, jsou ochotni zkoušet nové věci,
o kterých dopředu nevíme, zda budou fungovat. Naučili jsme se říkat žákům a jejich
rodičům “Já nevím, zkusíme a uvidíme.”
Naučili jsme se improvizovat, když technika selhávala. Naučili jsme se neočekávat, že hodiny půjdou podle plánu. A díky
vzájemnému pochopení, úžasné spolupráci
a vstřícnosti dětí, rodičů i učitelů jsme se
naučili pracovat tzv. na dálku – ať již formou videohovorů nebo zasíláním nahrávek. Situace nás donutila naučit se novému
„řemeslu“. Postupně se z nás stali “mistři
zvuku” - od nahrávání, stříhání a převádění zvukových nahrávek do různých formátů přes vyčištění zvukové stopy až po
mixování “distančních orchestrů”. Stejně
tak se děti naučily ovládat školní on-line
prostředí, pracovat s metronomem, nahrávkami nebo třeba se sluchátky, samostatně
se naladit či natáčet vlastní videa. Někteří
učitelé se naučili stříhat a míchat ve videoeditoru a sestavují videoprezentace. A díky
tomu, že jsme se nevzdali, podařilo se připravit několik videokoncertů. Zveme Vás
tedy do videogalerie našich nových webových stránek nebo na YouTube kanál ZUŠ
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Soběslav a věříme, že Vás tvorba našich
žáků potěší.
Hudební obor - Oficiální stránky ZUŠ
Soběslav (zussobeslav.eu)

Je toho ještě hodně, o čem bych chtěla psát,
tak snad zase někdy příště. Ale závěrem
nemohu opomenout jednu velmi důležitou
věc: moc a moc chci děkovat. Všem kolegům, kteří během distanční výuky pracovali, jak nejlépe mohli a uměli. Žákům,
že tento velmi náročný způsob
výuky zvládli a nevzdali se. A
moc a moc děkuji rodičům, že
to vše s námi sdíleli, své děti
podporovali a nám hodně pomáhali – tisk notového materiálu, scanování úkolů do hudební
nauky, natáčení a zasílání nahrávek a hlavně finanční podporou (zaplacením školného),
i když mohly mít některé rodiny finanční nesnáze vzhledem
k vládním omezením.

A co na závěr popřát škole k jejím narozeninám? Aby již nikdy nemusela prožívat
po několik měsíců školního roku prázdné
učebny, ztichlé opuštěné nástroje, vyhaslou
keramickou pec a zaschlé barvy. Aby zase
přišli noví žáčci, natěšení na nové dojmy.
Zkrátka, aby to u nás zase žilo!!!
Dovětek: pokud chcete přihlásit svou dceru
– svého syna do ZUŠ, vezměte to opět přes
naše webové stránky, kde najdete všechny
důležité informace a odkaz na on-line přihlášku. Moc se na všechny těšíme.
Přihlášky - Oficiální stránky ZUŠ
Soběslav (zussobeslav.eu)
Irena Molíková,
ředitelka ZUŠ

Postřehy žáků současných a minulých
„Navštěvování ZUŠ mi přineslo jednak naučení něčeho nového, ale také novou možnost trávení volného času. Občas i trochu stresu
při myšlence, jak zahraji etudu na další blížící se hodině, když jsem za celý uplynulý týden hrál třeba jenom jednou max. dvakrát. “
M. Š.
„Na dobu, kdy jsem navštěvovala ZUŠku, ráda vzpomínám. Pokaždé, když si potřebuji pročistit hlavu, sednu si za klavír a zapomínám na okolní uspěchaný svět. Podle mě je to zkušenost, kterou vám nikdo nevezme, a nikdy nevíte, kdy se vám bude v životě hodit.“
T. H.
„ZUŠ mě naučila vnímat hudbu úplně jiným způsobem. I když mám špatnou náladu, hudba mi ji dokáže vždy zlepšit. Život bez hudby
by byl velmi smutný a nijaký. Jsem vděčná, že mám tu možnost do ZUŠ chodit. Těším se na další dny, které budu moci strávit učením
se a hraním na hudební nástroj.“ N. J.
„Tajuplná cesta za kostelík, přes parádní naleziště čtyřlístků. Velké, dřevěné a stále vrzající schody cestou na klavír. Oranžové šaty
s barevnými puntíky a modrým páskem na sbor. Skvěle vybraná skladba na absolvenťák. První randíčka. Šílená zima vykoupená
úžasnou atmosférou adventních koncertů. Sranda a mnoho přátelství trvajících doteď. To vše zabalené do náruče dvou úžasných
žen - paní učitelky Jany Ježkové a Bohdany Fördösové. Díky za to vše!“ J. V.
„O tom, co mi dalo chození do ZUŠky, by se dal napsat sloh. Ale má to být jen pár vět, tak tedy: ZUŠka mi dala spoustu krásných
hudebních zážitků na ještě krásnějších místech, pocity nervozity i tajemna při čekání v zákulisí před koncertem a pocity hrdosti,
když se všechno podařilo. Skvělé kamarády a radost i legraci při společném hraní, velkou dávku trpělivosti. A hlavně hudbu
- kamaráda do deště, i do sluníčka. A nic z toho by samozřejmě nebylo nebýt těch nejlepších paní učitelek, které mě na mé cestě
v ZUŠ provázely a stále provázejí.“ M. K.
„Docházkou do ZUŠ jsem se naučila zbavovat se ostychu, hledat a objevovat v sobě schopnost
vyjadřovat své pocity a myšlenky.“ L. J.           
„ZUŠ v Soběslavi mi dala ten nejdůležitější základ, na kterém vlastně stavím celý svůj hudební
život a vycházím z něj dodnes. Díky moc za to! :) Mějte se moc hezky a snad někde brzy na
viděnou v lepších časech!“ Ondra Kříž (foto vpravo)
„Milá „hudebko“, pamatuji si tě ještě ve starých šatech. Dodnes si vybavuji tvou vůni, všudypřítomný zvuk klarinetu, vrzající schody do patra a malinký milý dvoreček jako stvořený
k holčičímu štěbetání. Propůjčila jsi mi na první setkávání s hudbou staré černé piano, ale
hlavně báječnou paní učitelku Janu Ježkovou a předznamenala jsi moji další životní cestu.
Zažívala jsem tu první trému, pocit odpovědnosti, sounáležitosti, i první pocit úspěchu a ovšem
- i nezdaru. Nakonec jsi mi darovala i své boty, tedy počáteční učitelské zkušenosti. Nemohla
bych ani chtít víc. Za to vše ti mnohokrát děkuji a přeji ti další krásná léta!“ Katka Klváčková
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I MY
Velikonoční hra pro neposedy
Velikonoce jsou již za námi, a bohužel
i letos proběhly ve znamení různých opatření, která znamenala omezení tradičních setkání a oslav svátků jara. V I MY
jsme přemýšleli, jak přinést trochu radosti
a zábavy do rodin s malými dětmi. Protože
co naplat, rok v izolaci je dlouhá doba. Jezdíme do 70 rodin dětí s handicapem po celém kraji a všude vidíme to samé – unavené
rodiče a více či méně nudící se děti. Jsme
speciální pedagogové a sociální pracovníci
a naším posláním je rozvíjet dovednosti
dětí s handicapy a podpořit rodiče, aby to
zvládli.
A tak vlastně vznikl nápad na Velikonoční
detektivní hru pro neposedy pro soběslavské rodiny. Cíl byl jasný – smysluplně zabavit děti, pečujícím ulehčit náročnou situaci dlouhých pobytů doma a také nechat
nahlédnout pod pokličku naší práce, tedy
rané péče v rodinách.
Takže jste možná i vy narazili na stromy
„ozdobené“ deskami s úkoly – u muchomůrky, na plovárně, v parku u nádraží či

na hřišti u Spartaku či jinde. Celkem na
9 stanovištích bylo během dvou týdnů
možnost zahrát si dohromady 23 her – některé venku, jiné k odnosu na doma. Děti
jako správní detektivové trénovaly svůj
postřeh, hbitost a zručnost. Skládaly velikonoční puzzle, závodily ve cvrnkání kuliček, chodily poslepu na vyznačené stezce,
pátraly po ztracených kačenkách. A nejen
děti. Do her se s chutí zapojili i rodiče. Zároveň na jednotlivých stanovištích sbíraly
součásti pro výrobu panáčka z travních semínek, které pak pěstovaly jako velikonoční výzdobu.
Hra vznikla jako spontánní akce, kterou
jsme připravili nad rámec naší práce. Naše
kancelář se měnila na výrobnu. Kopírovali
jsme pracovní listy, stříhali punčocháče
a odsypávali piliny na panáčka. A hlavně:
průběžně doplňovali jednotlivá stanoviště.
Všem kolegům tímto upřímně děkuji za jejich velké nasazení.
Během 14 dnů se do hry zapojilo neuvěřitelných 130 dětí! Všem děkujeme za spo-

lupráci při hlášení docházejících
listů s úkoly a za
respektování pravidel. Málokdo na
začátku věřil, že
všechna stanoviště zůstanou po celou dobu hry kompletní!
Krása. Děkujeme vám za to, že jsme hru
mohli s vámi hrát. I nám to pomohlo a potěšila nás vaše velká účast a nadšení. Na
podzim si to určitě zopakujeme!
Jestli se chcete inspirovat, najdete jednotlivé části hry na stránkách ještě teď.
Adresa www.IMYpomahame.cz/hra.
Děkujeme soběslavskému Infocentru, MŠ
Duha a dalším za šíření zprávy o hře. Velké
díky za spolufinancování nákladů na hru
patří také Nadaci rozvoje občanské společnosti z prostředků Velux Foundations.
Přejeme Vám snad už radostnější jaro
Za I MY Klára Csirková, ředitelka

Proměny Soběslavi – výstava fotografií
Galerie i muzea
jsou stále zamčená.
Ale umění a tvorba přece nepatří
pod zámek. Navzdory omezením
a zákazům vyrazilo umění do ulic,
aby nám ukázalo, že svět se zkrátka mění. Umění je uličník, rozložilo se v soběslavských výlohách.
V době adventu nás k procházkám
zvaly fotky soběslavského Živého
betléma. Teď přichází čas na Proměny Soběslavi. Dali jsme dohromady historické fotografie různých
míst našeho města a k nim přidali
současnou podobu zachycenou
objektivem známého soběslavského fotografa Stanislava Tošnera.

Výhled do výlohy tak přináší
unikátní dialog starého a nového
a dává nám možnost přenést se časem a vzpomínkami. Zveme Vás
k objevování zašlé krásy i bídy
Soběslavi a k přemýšlení nejen
o minulosti, ale i o budoucnosti
našeho města. Kde jsou naše světla a stíny a jak na nás budou nahlížet, nejen fotoobjektivem, další
generace? Děkujeme za pomoc
dárcům fotografiií J. Vejdové a Z.
Vedralovi. Tak už na nic nečekejte
a vydejte se objevovat, než fotografie vyblednou jarním sluncem!
za spolek Pavla Srncová

OKÉNKO POEZIE

Hůl si vždy najde,
kdo chce psa bít,
s těmito lidmi
musím tu žít.
Ústa plná řečí,
ukazují ramena,
málokdo z nich ví,
co úcta k druhým znamená.
Empatie s respektem
slova jsou jim cizí,
co bude až ze světa
doopravdy zmizí?
RYMA_THE_POETRIST
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POLICEJNÍ
ZÁPISNÍK
– Obvodní oddělení Policie ČR v Soběslavi pátrá po
zloději, který se v blíže neurčené době od začátku tohoto roku do úterý 2. března vloupal do sklepní kóje
bytového domu na sídlišti Svákov v Soběslavi. Po
násilném vstupu odcizil zde uložené rybářské náčiní,
kdy následně majitel vyčíslil svou škodu na částku
38 000 korun. V této souvislosti je třeba připomenout dostatečné zabezpečení a následnou častější
kontrolu svého majetku. Na místě je rovněž důsledné zamykání vstupních dveří a nepřehlížení
výskytu cizích osob v bytových domech.
– Soběslavští policisté zahájili úkony trestního řízení proti muži středního věku. Ten byl Policií ČR
kontrolován ve spolupráci s příslušníky Armády
ČR v rámci vládních opatření na hranicích okresu,
kdy řídil osobní vozidlo tovární značky Škoda. Test
na přítomnost omamných či psychotropních látek
v organizmu, provedený přístrojem Drug Wipe byl
pozitivní, a to na cannabis. Následné výsledky toxikologického vyšetření potvrdily, že muž byl drogou
natolik ovlivněn, že se nacházel ve stavu vylučujícím
způsobilost k řízení motorového vozidla. Stal se tak
důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to
přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. O konkrétní podobě a výši trestu rozhodne soud.
– Pátráme po zloději, který se v době okolo půlnoci
z neděle dne 21. na pondělí dne 22. března vloupal
do objektu administrativní budovy firmy v Květnové ul. č. p. 421 v Soběslavi. Po překonání oplocení pozemku násilím vnikl i do kanceláří firmy, které
prohledal. Dle prvotního šetření nic neodcizil, i tak
na zařízení objektu způsobil hmotnou škodu ve výši
minimálně 2 000 korun. Po pachateli ve spolupráci
s táborskými kriminalisty pátrají policisté místního oddělení. Jakékoli poznatky, které by přispěly
k objasnění tohoto skutku, a to zejména od obyvatel uvedené ulice, kteří v době okolo půlnoci mohli
zaznamenat hluk a následný pohyb podezřelé osoby či osob, aby své informace předali policistům
na jejich služebně v Palackého ulici či na telefonní
lince 974 238 740. Děkujeme.
– Policisté soběslavského obvodního oddělení ve spolupráci se strážníky soběslavské městské policie
zadrželi ve večerních hodinách soboty 27. března
řidiče osobního vozidla tovární značky Peugeot.
Ten při kontrole ze svého vozu v podstatě vypadl.
Nebylo divu. Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu čtyř promile. Opilec
s policisty nespolupracoval, tudíž úspěšné dokončení
zákroku si vyžádalo použití zákonem stanovených
donucovacích prostředků. Muž středního věku se
svým jednáním dopustil trestného činu, a to přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky. O jeho potrestání bude rozhodovat soud. Je ohrožen, mimo jiného,
trestem odnětí svobody na dobu jednoho roku.
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství
por. Mgr. Miroslava Doubka, pprap. Jana Štecová
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STŘÍPKY ZE SOBĚSLAVSKÉ HISTORIE
V létech dospívání jsem si nedokázal představit život bez kopané.
Není divu, vždyť pár metrů od domku, kde jsem se narodil a žil, bylo
fotbalové hřiště a míč nám létal až „téměř“ na dvůr. Hřiště se nacházelo mezi mojí rodnou čtvrtí a tratí na severní straně Soběslavi,
v místech, kde dnes sídlí chovatelé. Mělo název SK Soběslav a jeho
klubová vlajka zářila modrobíle. Bylo vybudováno zřejmě v první
polovině třicátých let, když zde začali stavět novou čtvrť, kde se začalo od samého počátku říkat „Na Moskvě.“ Tady se odehrávala většina důležitých soběslavských fotbalových zápasů až do roku 1950,
ve kterém se v Soběslavi otevřel nový a na tu dobu moderní stadion.
Na tomto původním hřišti za přeložkou na severozápadě našeho města začínala éra velmi dobrých fotbalistů ze Soběslavi a okolí. Dovolím si zde některé z nich uvést: J. Kvost, R. Chovančík, L. Cipra,
J. Meduna, J. Kazda, Bosák, Žahour, Mikuška, pan Mach a jeho synové Pepík a Jirka, bratři Trešlů Jirka a Béďa, Friček, Milunka Dvořák,
Ludva a Pepík Zárubů, Slávek Lukeš, Vašek Žákovský, Pepa Lála,
Pepa Kaisler, Míla Kodým, Honza Horký, Karel Hofman, později už na novém stadionu například Honza Bavlovič nebo Rokovský
a mnozí další. Ti všichni proslavili soběslavský fotbal, někteří později
i hokej. Například Jirka Lála, který to pod vedením svého otce dotáhl
až do hokejového národního mužstva.
V roce 1943 se na tomto původním hřišti odehrál zápas, který vešel do
soběslavských fotbalových dějin. SK Soběslav tu sehrála mač s AC
Sparta Praha a zápas pískal slavný herec Vlasta Burian. Měl na krku
stužku a na ní velký budík. Výsledek skončil 16:1, tenkrát jsme je
nechali vyhrát.
Jaroslav Pražma

Dorostenci mužstva SK Soběslav z roku 1949: Stojící zleva - trenér
pan Kvost, V. Žákovský, Hojdar, Klečatský, Josef Kaisler, M. Štefan,
Malík, J. Bělohlav, pan Berka. Dole zleva - Kodým, Sládek, Bobek,
Černý, Zdroj foto: Tajemný svákov aneb kluci Moskváci, J. Pražma

BURZA A TRHY ZO ČSCH SOBĚSLAV
se v souvislosti
s šířením nemoci
covid-19 v květnu
neuskuteční.
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Vzhledem k současné situaci předpokládáme další přesouvání nasmlouvaných
kulturních pořadů, a proto sledujte
naše webové stránky www.kd-veseli.cz,
kde se dozvíte informace o aktuálních
změnách.
18. února – 17. června

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZEŠIROKA
Pohledy na Veselí a jeho okolí v netradičním formátu zachycené hledáčkem fotoaparátu Václava Jelínka. Jakmile to vládní
nařízení dovolí, zprostředkujeme setkání
s autorem fotografií Václavem Jelínkem
a výstavu zpřístupníme veřejnosti.
Výstavní místnost KD, pokud to epidemiologická opatření dovolí, bude otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 14 do 17
hodin, nebo i v jinou dobu po telefonické dohodě na tel. č. 603 495 985. Vstupné dobrovolné.

ZNÁŠ SVÉ VESELÍ?

Soutěžte v květnu s kulturním domem.
Jelikož Vás stále nemůžeme pozvat do
vnitřních prostor veselského kulturního domu, zveme Vás v květnu alespoň
do přilehlého parku. Vždy v pátek vyvěsíme na cedule deset soutěžních otázek, tedy pět tematických víkendů, deset zastavení, deset soutěžních otázek
každý týden. Odpovědi zasílejte na e-mail
film@kd-veseli.cz nebo doručte do schránky KD u zadního vchodu. Vyhraje pět soutěžících s nejvyšším počtem správných odpovědí, kteří obdrží regionální produkty.
Nemusíte soutěžit všechny týdny, ale čím
více správných odpovědí, tím větší šance
na výhru. Za správnou odpověď získáte
jeden bod, za špatnou odpověď se bod neodečítá. V případě shodného počtu správných odpovědí, bude výherce stanoven losem. Maximální počet správných odpovědí
je 50. Věříme, že Vás naše soutěž zabaví
a díky ní přijdete v této nelehké době na
jiné myšlenky.

Zastavení
1. U Zastávky autobusu, 2. U Masaryka,
3. U Vrby, 4. U Šneka, 5. U Socholavičky,
6. U Dvou stromů, 7. U Soutoku Lužnice a Degárky, 8. U Pařezu, 9. U Lávky
a 10. U Jezírka
Témata
1. víkend (1. – 2. 5. 2021)
Veselská historie a osobnosti
2. víkend (8. – 9. 5. 2021)
Veselský sport a příroda
3. víkend (15. – 16. 5. 2021)
Veselská kultura
4. víkend (22. – 23. 5. 2021)
Veselská současnost
5. víkend (29. – 30. 5. 2021)
Veselské historické fotografie
– poznej, o jaké místo jde
Michaela Jindová,
KD Veselí n. L.

Adéla Štefanová dosáhla dalšího úspěchu
Na mistrovství ČR v přespolním běhu
v Táboře se se svými soupeři utkala
Adéla Štefanová. Z reprezentantů
táborského regionu se umístila nejlépe.
Mistrovství ČR v přespolním běhu se konalo 11. dubna v táborském sportovním

areálu Komora i v nouzovém stavu. Akce
proběhla na základě výjimky Ministerstva
zdravotnictví a za přísných hygienických
podmínek. Své síly v závodech změřilo
447 běžců, kteří soutěžili v šesti kategoriích: dorostenci, dorostenky, starší žáci,
starší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně.

Z našeho regionu se nejlépe umístila
soběslavská atletka Adéla Štefanová z TJ
Lokomotiva Veselí n. L., která obsadila 10.
místo v kategorii starších žákyň. Na trase
dlouhé 3 km se spolu s ní o cenné kovy
utkalo dalších 88 běžců.
redakce

květen 2021

21

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Prodej
•
•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz
Prodám RD v Soběslavi. Tel: 721 647 487

Koupě
•
•
•
•
•

AKTUÁLNÍ INFORMACE V MOBILNÍ APLIKACI
Zdarma ke stažení na Google Play a App Store

Správa města
hledá plavčíky
Správa města Soběslavi, s. r. o.
přijme na dohodu o provedení práce
zájemce na pozici – Plavčík.
Bližší informace na tel. 381 477 216.
inzerce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell - typu Araukana
a Dark Shell - typu Maranska. Stáří
16 - 20 týdnů, cena 185 - 229 Kč/ks.
Prodej: Soběslav - u vlak. nádraží
• 18. 5. 2021 - 9.55 hod.
• 7. 6. 2021 - 17.50 hod.
Výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi a okolí.
Tel: 776 092 862
Koupím garáž v Soběslavi, tel. 725 302 843
Koupím dům v Soběslavi nebo blízkém okolí. Seriózní jednání,
nejsem RK. Tel. 605 991 049
Hledáme prodej rodinného domu v Soběslavi. Nabídky posílejte
na e-mail: KristynaKurkova@seznam.cz nebo tel. 605 452 695
Hledáme ke koupi pozemek nebo chatu se zahradou k rekreaci.
Do 1200 m², stav nerozhoduje. Soběslav a okolí. Nejsme RK.
Tel: 777 040 139

Ostatní
•
•

•

•

•

MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec. Tel. 728 987 702
Poptávám rodinný dům v Soběslavi s možností výměny
za kompletně zrekonstruovaný byt v Soběslavi o dispozici
3+kk s výtahem+doplatek. Tel. 724 595 078
Dlouhodobě pronajmeme kaskádovou zahradu v Soběslavi
o rozloze cca 350 m2. Zahrada se nachází v klidném místě na
břehu Černovického potoka. Na pozemku je vlastní studna,
bouda a elektřina. Cena dohodou. Pro podrobnější informace
volejte na tel. 728 896 114.
Nabízím vedení daňové evidence pro OSVČ a podnikatele,
DPH, kontrolní hlášení, mzdy, přehledy pro úřady. Mám 15 let
zkušeností, se zárukou, člen Svazu účetních, pojištění, profesní
odpovědnost. Tel. 724 127 786.
Pronajmu garáž Na Ohradě za cenu 800 Kč/měsíc.
Tel: 608 327 060
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KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Prodej, doprava,
čerpání betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA KVĚTEN

ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY

GEODETICKÉ PRÁCE

A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

Ing. PETR SEDLÁČEK

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

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

www.geodeziejih.cz

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

Tel.: + 420 605 163 108

VESCE 44, Soběslav

info@geodeziejih.cz

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

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Přijímáme objednávky na vykrmená
kuřata a krůty a dále krůťata
na dokrmení, stáří 6 týdnů.
Odběr 5. 5. 2021.
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz

PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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