Společenský ples

Dočtete se v tomto čísle:
1

Plánované investice (leden - březen)

Pátek 10. února 2017 od 19.30 hod.

2

DSO Soběslavsko chystá nové cyklostezky 4

Hlavní sál

Malý sál

3

Změny ve školství

Taneční orchestr FORDANCE
ORCHESTRA České Budějovice
*
Show standardních a latinskoamerických tanců TŠ ATAK Tábor
*
TRIO INFLAGRANTI
hlavní host večera

Ochutnávka moravských vín:
Vinařství Vladimír Tetur,
Velké Bílovice

4

Projekt děti do bruslí

12. zasedání

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI
se bude konat
15. 2. 2017 v 18 hod.
v malém sále KDMS

Krb
Cimbálová muzika z Milotic

STAROČESKÝ
BÁL
3. 2. 2017
KD Soběslav od 19 hod.
hrají Božejáci
vstupné 150 Kč

Koledníci Tříkrálové sbírky u fary v Soběslavi. Autor foto: Tadeusz Kipiel (více na str. 9)
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AKCE NA MĚSÍC ÚNOR
3. 2. Staročeský bál – pořádá Soběslavská chasa mladá, KDMS, od 19 h

FOND ROZVOJE
BYDLENÍ
Informace žadatelům o půjčku z Fondu rozvoje bydlení
města:
Zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru platný
od 1. 12. 2016, který ukládá poskytovatelům úvěru
nové povinnosti, vnesl nejasnosti do poskytování úvěrů
obcemi.
Do doby vyjasnění postupu při poskytování úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení města Soběslavi, se dočasně pozastavuje
přijímání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení města
Soběslavi na rok 2017. O případných změnách a novém
termínu přijímání žádostí budou občané informováni
v některém z dalších čísel měsíčníku Soběslavská hláska
a na webových stránkách města Soběslavi.
Marcela Koloušková,
vedoucí finančního odboru MěÚ

DOPORUČUJEME

Jiří
Dědeček

4. 2. Soběslav ožije ﬂorbalem – den plný florbalu, sportovní hala Spartak
Soběslav, od 9 h
5. 2. Pohádkový maškarní bál, KDMS, 15 – 18 h
8. 2. „Od Tábora...“ na Madeiru - smaragdový ostrov, Rožmberský dům, 17 h
9. 2. Astrál, KDMS, 17 h
10. 2. Společenský ples města Soběslav, KDMS, od 19:30 h
Host večera TRIO INFLAGRANTI, Cimbálová muzika z Milotic,
ochutnávka českých a moravských vín.

16. 2. 2017

19.30

čajovna Rolnička

12. 2. Hračkofest – přijďte si s dětmi zahrát deskové hry, KDMS, 10 - 22 h
15. 2. Spolky soběslavské – přednáška Petra Lintnera o spolkové činnosti
v Soběslavi, Rožmberský dům, 17 h
16. 2. Jiří Dědeček – koncert, čajovna Rolnička, 19:30 h
16. 2. Moje chvilka slávy – básnířka Renata Nečasová, knihovna, 17 h
19. 2. Drahá Mathilda – divadelní představení, KDMS, 19 h
26. 2. Deskohraní – přijďte si zahrát deskové hry i s dětmi, kinokavárna, 14 – 18 h
do 24. 2. Můj svět: všední radosti očima keňských dětí, Plyšákový svět
- výstavy, knihovna

ÚŘEDNÍ DNY
JUDr. Ing.
Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.
Tel. 777 794 871

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 8. 2. a 22. 2.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

19. 2., KDMS, 19 h
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
24. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 20. prosince 2016
Usnesení č. 24/343/2016
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 14. prosince 2016.

Usnesení č. 24/344/2016
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Pavlem
Popelou, České Budějovice, na zpracování
studie „Optimalizace správy veřejné zeleně
v zastavěné části města Soběslavi“ za cenu
64.750 Kč + DPH.

Usnesení č. 24/345/2016
Rada města v návaznosti na novelu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
schvaluje úpravu vnitřní směrnice města
Soběslavi č. 1/2016 o zadávání veřejných
zakázek v předloženém znění s účinností od
1. 1. 2017.

Usnesení č. 24/346/2016
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 10
ke smlouvě o nájmu ze dne 2. 1. 2001 uzavřené
mezi městem Soběslav a Správou města
Soběslavi, s. r. o., kterým se aktualizuje příloha
č. 1 smlouvy o nájmu – Seznam hmotného
investičního majetku (zařazení kotelny
K XI – nám. Republiky čp. 59) s účinností
od 1. 1. 2017.

Usnesení č. 24/347/2016
Rada města souhlasí se změnou pojistné
smlouvy uzavřené mezi městem Soběslav
a Českou pojišťovnou, a. s., kterou se navyšuje
roční pojištění odpovědnosti pro rok 2017
v návaznosti na změnu počtu obyvatel města
o 256 Kč z 32.598 Kč na 32.854 Kč.

Usnesení č. 24/348/2016
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Česká
republika, s. r. o., České Budějovice, kterou
společnost E.ON daruje městu 2 ks hliníkových
fotbalových branek v rámci projektu „Bezpečné
branky“ v celkové hodnotě 46.996 Kč včetně
DPH.

USNESENÍ
1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 10. ledna 2017
Usnesení č. 1/001/2017
Rada města se za přítomnosti kronikářky paní
Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky
města.
Rada města schvaluje odměnu paní Marii
Klimešové za pečlivé a velmi pěkné vedení
kroniky města včetně příloh ve výši dle zápisu
z jednání.

Usnesení č. 1/002/2017
Rada města v návaznosti na usnesení ZM
č. 11/079/2016 schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2016, kterým se upravují položky
jednotlivých kapitol rozpočtu města v roce
2016 dle skutečného plnění k 31. 12. 2016.

Usnesení č. 1/003/2017
Rada města se seznámila s návrhem úprav hradního nádvoří zpracovaným architektonickým
studiem Mooza, Praha.

Usnesení č. 1/004/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit měsíční odměny poskytované
neuvolněným členům zastupitelstva města
dle NV č. 414/2016 Sb., kterým se mění
NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, v následující výši: člen RM – 2.117
Kč, člen ZM – 731 Kč, předseda výboru/
komise – 1.729 Kč, člen výboru/komise – 1.530
Kč s platností od 1. 3. 2017. Tyto odměny se
nesčítají.

V LEDNU BYLY OŠETŘENY LÍPY
NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
Během pondělí 16. a úterý 17. ledna provedla
firma Janstrom s.r.o. z Plané nad Lužnicí
odborné ošetření dvou lip rostoucích u kostela
sv. Petra a Pavla na náměstí v Soběslavi.
Zásah spočíval v redukčním a zdravotním řezu
- odstranění suchých a silně poškozených větví,
odlehčení a stabilizace korun - s cílem zlepšit
zdravotní stav a zajistit provozní bezpečnost
stromů.
Současný, poněkud neutěšený vzhled obou
lip, je nezbytnou daní za prodloužení jejich
existence na tomto místě. Nezbývá nám, než
se těšit na nadcházející vegetační období,
až nové listy vrátí stromům jejich krásu.
Jiří Rozum, odbor životního prostředí

Usnesení č. 1/005/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Soběslav a firmou lesostavby
Třeboň, a. s., na realizaci akce Chlebov – oprava
obtokové stoky“ za cenu 173.709,04 Kč + DPH.

Usnesení č. 1/006/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou KP
projekt, s. r. o., České Budějovice, na zpracování
a podání žádosti o dotaci do Programu 013 310
Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb 2016-2020 Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR v souvislosti
s připravovanou akcí „Nástavba Senior-domu
Soběslav“ za cenu 15.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 1/007/2017
Rada města souhlasí s programem 12. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 15. 2. 2017 od 18:00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi, následujícím způsobem:
1. Změna č. 5 rozpočtu města v roce 2016 –
informace.
2.Schválení odměn
zastupitelstva města.

neuvolněným

členům

3. Rekonstrukce centrální plochy náměstí
Republiky v Soběslavi – informace.
4. Různé.

Usnesení č. 1/008/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 4. 2016 uzavřené mezi městem Soběslav a firmou Lesostavby
Třeboň, a. s., na akci „Chlebov – kanalizace
a stabilizační nádrže“, kterým se řeší vypořádání více a méně prací. Cena díla se zvyšuje
o 456.754,25 Kč + DPH na celkovou cenu díla
5.328.963,25 Kč + DPH.

Lípy na náměstí Republiky po ošetření ve dnech
16 - 17. 1., Autor fotografií: Michaela Nováková
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DSO SOBĚSLAVSKO CHYSTÁ NOVÉ
CYKLOSTEZKY V SOBĚSLAVI A OKOLÍ
Jižní Čechy jsou pro nenáročný terén a pěknou
přírodu oblíbenou cílovou destinací cyklistů.
Jak by ne, když na Třeboňsku najezdíte v krásné přírodě mezi rybníky a prakticky po rovině
opravdu kilometry. My, obyvatelé Soběslavi, rádi na kole vyjíždíme například směrem
na Choustník, veselské pískovny nebo Blata.
Ať už se ale vydáme na kteroukoliv světovou
stranu, může nastat problém při hledání vhodné
a pohodlné cesty, která navíc vede pěknou přírodou a na které se nemusíme chránit před auty
či dokonce kamiony.
Někteří možná stále ještě neví, že jedna cyklostezka přes Soběslav již vede – Cyklistická
cesta Lužnice. Táhne se od rakouských hranic
(z Českých Velenic) a přes Veselí n. L., Soběslav,
Tábor a Bechyni vede až do Týna nad Vltavou.
Soběslaví prochází od mostu přes řeku Lužnici
u hostince Na Hvížďalce směrem ke hřbitovu,
na Špačkův mlýn a dále lesem (částečně podél
trati) na Ovčín. Trasování cyklostezky iniciovalo občanské sdružení „Cyklostezka Lužnice“,
samotné vyznačení jednotlivých tras je však
dílem Nadace Jihočeské cyklostezky z let 2013
a 2014. Pokud by Vás zajímaly bližší informace, průvodce cyklostezkou naleznete
na webových stránkách http://www.kct.bechynsko.cz. I na této stezce jsou ale některé úseky
vedeny zbytečně dlouhými objížďkami a povrch některých tras se může zdát cyklistům nepohodlný.
Na posledním jednání zastupitelstva města
v Soběslavi, které proběhlo 14. 12. 2016, zazněla informace o vypracování nové studie Cyklogenerelu (generelu cyklistické dopravy - plánu
rozvoje infrastruktury pro cyklisty). Část dokumentace (průvodní zprávy a přehledné situace) je k dispozici na webových stránkách města
na adrese: mesto-sobeslav/pripravovane-projekty/
cyklostezky. Do kompletní dokumentace mohou
obyvatelé nahlédnout v sekretariátu starosty
města Soběslavi. O tom, kdo vypracování studie
Cyklogenerelu zadal a jaké změny nám přinese,
se dočtete v následujícím rozhovoru se starostou města Soběslavi Ing. Jindřichem Bláhou.
Kdo inicioval vypracování cyklogenerelu
a v jaké fázi se nyní studie nachází?
V loňském roce byla zpracována vyhledávací
studie cyklostezky DSO Soběslavsko, která řeší
variantní propojení mezi Soběslaví a Veselím
nad Lužnicí a navazuje na Cyklogenerel cyklotras a cyklostezek zpracovaný v roce 2014.
Zadavatelem cyklogenerelu je dobrovolný svazek obcí Soběslavsko, což je třináct obcí včetně
našeho města. Jeho zpracování bylo podpořeno
z grantového programu Jihočeského kraje.
Jaké zásadní změny cyklogenerel přináší?
Jedna trasa vede v těsném souběhu s řekou
Lužnicí přes kemp Karvánky do sportovního areálu ve Veselí nad Lužnicí, druhá trasa
je kolem Nadýmače a rybníka Starý přes Řípec
a podél železniční trati do Veselí nad Lužnicí.
Obě cyklotrasy umožňují lepší vedení stávající

cyklostezky Lužnice a zároveň lepší napojení
cyklotras a cyklostezek východním a západním
směrem. Spolu se studií byly také zpracovány
dva úseky formou dokumentace pro územní
rozhodnutí. Jedním z nich je přechod Dírenského potoka za letištěm, druhým propojení silnice
na Jindřichův Hradec s obcí Řípec.

cyklostezky by financovalo město, na většině
z nich však počítáme se získáním dotačních titulů. 				
-min-

Již nyní vede Soběslaví cyklistická stezka
Lužnice. Jsou plánované technické úpravy
cyklostezky ve směru Veselí n. L. – Tábor?
Jak jsem již uvedl, jsou navrženy dvě varianty nového vedení cyklostezky Lužnice mezi
Veselím nad Lužnicí a Soběslaví, která je
v současné době vedena poměrně komplikovaně přes Dráchov a Vesce. Máme zpracovanou studii, která řeší pokračování cyklostezky ze Soběslavi směrem na Tábor. Ta
v budoucnosti povede po zrušené železniční
trati od Nového rybníka v Soběslavi kolem Klenovic do Roudné. V Roudné bude navazovat
na stávající cyklostezku Lužnice, kterou vyznačila Nadace Jihočeské cyklostezky.
Řeší studie také cyklodopravu v centru města a jeho okolí?
Studie řeší cyklodopravu v centru města
Soběslavi pouze okrajově s několika doporučeními. Jedná se především o odstranění bariér a zavedení nového dopravního značení tak,
aby cyklisté mohli jezdit tam, kde to dnes není
možné, například podél E55, po Havlíčkově nábřeží s odbočkou ke kostelu sv. Víta, …
Dále se zabývá tím, na kterých ulicích by bylo
možné vyznačit pruh pro cyklisty. Většina komunikací, které vedou do centra města, je však
v majetku Jihočeského kraje a nemá potřebné
parametry pro vyznačení samostatného pruhu pro cyklisty. Zároveň je třeba respektovat
městskou památkovou zónu v centru města tak,
abychom v ní nezřídili „les“ dopravních značek. Konkrétní řešení cyklotras a cyklostezek
ve městě bude předmětem projektu, který město
v letošním roce zadá. Zajímavým prvkem studie je lepší rekreační využití zátopového území a plovárny u řeky Lužnice, kde by mohla
vzniknout cyklostezka pro nejmenší cyklisty
a pro in-line bruslaře.
Dokdy by měly být cyklostezky realizovány?
Do realizace je ještě velmi daleko, neboť
je potřeba především vyřešit majetkoprávní
vztahy a musíme také spolupracovat s Veselím nad Lužnicí a Řípcem. Prioritou pro nás
bude propojení Soběslavi s kempem Karvánky
a zmíněný úsek stezky u Řípce. V letošním
roce bychom také chtěli projekčně připravit napojení páteřní cyklostezky směrem západním
(na Blata) a východním (na Přehořov, Červenou Lhotu a Myslkovice, Brandlín, Choustník).
V optimálním případě by část cyklostezky mohla být realizována v letech 2018 - 2019.
Jak bude stavba financována?
Majetkoprávní vztahy k pozemkům musí město vyřešit z vlastních prostředků, některé úseky

Autor fota: František Knotek

VYMĚŇTE SI ŘIDIČSKÉ
PRŮKAZY!
Vážení spoluobčané,
je stále mnoho občanů, kteří žádají o výměnu řidičského průkazu (dále jen „ŘP“),
až v době, kdy mají svůj ŘP již neplatný.
Každý ŘP vydaný od 1. 5. 2004, tj. poslední
vydávaný typ („kartička“ typu kreditní karty),
má už omezenou platnost. Prosím, zkontrolujte
si svůj ŘP, kde na přední straně, pod zn. 4b.
máte uveden datum, do kdy ŘP platí. O výměnu ŘP je možné požádat 2 měsíce před
ukončením jeho platnosti. Pokud je váš ŘP
v současné době již neplatný, neobávejte
se. Dostavte se co nejdříve na Městský úřad
Soběslav, odbor dopravy (bývalé prostory
Spořitelny) a podejte si žádost o nový ŘP. Žádost se nevyplňuje ručně, tiskne se strojově.
Pro podání žádosti mějte s sebou, kromě ŘP
a občanského průkazu, jednu průkazovou
fotografii 3,5 cm x 4,5 cm (aktuální vzhled,
čelní pohled). Bez fotografie nelze žádost
o nový ŘP podat. Na žádost o ŘP Vás na
úřadě nevyfotíme, ani nikterak jinak fotografii nepořídíme, je nutné si ji s sebou přinést.
Je možnost se nechat vyfotografovat v Kodak
Express Vladimír Cibulka, Soběslav (na náměstí, vedle lékárny U Zlaté koruny).
Pokud nedošlo ke změně údajů (bydliště, příjmení atd.), je výměna řidičského průkazu
zdarma. Platí to i pro neplatné řidičské průkazy. Jinak je poplatek 50 Kč, který se uhradí v hotovosti na pokladně Městského úřadu
Soběslav.
za ODVV - MěÚ Soběslav
referentky registru řidičů
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SOBĚSLAV V PROSINCI UDĚLILA
ČESTNÉ OBČANSTVÍ
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města, které se
uskutečnilo ve středu 14. 12. 2016, předal starosta města
Soběslavi Ing. Jindřich Bláha čestné občanství významnému hudebnímu skladateli, pedagogovi a soběslavskému
rodákovi panu PhDr. Jiřímu Laburdovi. Událost provázela
příjemná a slavnostní atmosféra.
-min-

Plánované investice
(leden - březen 2017)
Rok 2016 proběhl ve jménu celé řady
stavebních akcí. Některé z nich již byly
dokončeny (tou nejvýznamnější pak
byla přestavba jižní strany náměstí), jiné
se přehouply do dalšího roku. Stavební
práce nás budou provázet i novým rokem
2017.
Významnou investiční akcí, která probíhá stále a bude probíhat až do druhé
poloviny roku 2017 je, dle slov místostarosty města Vladimíra Drachovského, Základní technická vybavenost
(ZTV) Sídliště Svákov. Do konce ledna by měla být dokončena vodovodní a kanalizační síť na sídlišti Svákov
a na tyto práce naváže zavádění plynové
a elektrické rozvodové sítě. Dokončení
této etapy výstavby je odhadováno na duben 2017.
V současné době probíhá také oprava
domu č. p. 58 na tř. Dr. E. Beneše (Špejchar), kde vznikne pět bytových jednotek
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o velikosti 2+0, 1+1, 1+0. Byty by měly
být k dispozici k nastěhování od května.
Koncem ledna by mělo být také vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele chodníku,
a pokud tomu bude počasí přát, na přelomu měsíce února a března bude zahájena oprava chodníku v Komenského ulici
(prostor od Optiky D+P směrem ke Školnímu náměstí).
V měsíci březnu by měla být zahájena oprava kanalizace v ulici Květnová
(poblíž firem Agro Partner a Linde Gas)
a v únoru bude předána do užívání
čistička odpadních vod v Chlebově.
-min-

Budova č. p. 58 (bývalý Špejchar)

PŘEHLED DOTACÍ ZÍSKANÝCH V ROCE 2016 MĚSTEM SOBĚSLAV
Poskytovatel
dotace

Jihočeský kraj

Ministerstvo
obrany

Ministerstvo
kultury

Ministerstvo
zemědělství
Diakonie –
Středisko
humanitární
a rozvojové
spolupráce

Výše
dotace

Celkové
výdaje

887.000,00

3.099.352,00

Vybudování autobusové zastávky
na náměstí Republiky v Soběslavi

50.000,00

120.066,00

Dotace na zabezpečení péče
o válečné hroby v rámci
programu ISPROFIN
č. 107 190 „Zachování a obnova
historických hodnot“

Oprava pomníku padlým v I. Světové
válce – v parku u nádraží

92.000,00

148.000,00

Program regenerace městských
památkových rezervací
a městských památkových zón

Obnova fasády č.p. 59 (bývalá
spořitelna)

740.000,00

1.494.554,00

Program záchrany
architektonického dědictví

Obnova části západního křídla
městského hradu

750.000,00

1.023.106,00

Program regenerace městských
památkových rezervací
a městských památkových zón

Městské hradby – statické zajištění
a obnova poškozeného úseku

280.000,00

569.298,00

Program 129 250, Podprogram
129 253 – Podpora výstavby
a technického zhodnocení
infrastruktury kanalizací pro
veřejnou potřebu

Chlebov – kanalizace a stabilizační
nádrže

2.056.000,00

6.448.046,00

160.225,00

160.226,00

49.005,00

49.005,00

6.000,00

9.663,00

Název dotačního
programu

Název projektu

DP Rozvoj hospodářsky slabých
oblastí Jihočeského kraje

Stavební úpravy domu č.p. 58 v ulici
E. Beneše za účelem vytvoření
startovacích bytů v Soběslavi

DP Podpora výstavby
a modernizace autobusových
zastávek a jejich vybavení

Nákup vysoušečů – 16 kusů
Program K-CZE-2013-5055
Odolná obec

Nákup plovoucího čerpadla PH
-MAMUT – 2400
Nákup hadic a spojek k plovoucímu
čerpadlu

(v Kč)

(v Kč)

Ing. Bohumír Ctibor, MěÚ Soběslav

únor 2017
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Zápisy dětí do mateřských a základních škol
zřizovaných městem Soběslav pro školní rok 2017/2018
Co nového říká legislativa?
Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce doznaly v souvislosti
s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb.
s účinností od 1. 1. 2017 značné změny. Posouvá se termín zápisu k předškolnímu vzdělávání
na období od 2. do 16. května a termín zápisu
k povinné školní docházce na období od 1. do
30. dubna. Pozdější termín je výhodnější z hlediska posuzování školní zralosti dětí. O odklad
povinné školní docházky musí zákonný zástupce dítěte požádat v době zápisu.
Zásadní změnou od školního roku 2017/2018
je povinné předškolní vzdělávání pro pětileté
děti a povinnost zákonných zástupců přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Od školního roku 2017/2018 mají také nově
právo na přednostní přijetí do spádové mateřské
školy již čtyřleté děti, v dalších letech postupně děti mladší. S tímto souvisí i další
změna a to povinnost obcí zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání a v případě
zřízení více mateřských škol, vymezení jejich spádových obvodů. V Soběslavi školské obvody spádových mateřských škol stanovuje Obecně závazná vyhláška (OZV)
č. 4/2016. Pro základní školy se v tomto smyslu
nic nemění - školské obvody spádových základních škol v Soběslavi jsou již řadu let stanoveny OZV č. 4/2005, s doplňující OZV č. 1/2014.

Školské obvody mateřských a základních škol
jednoznačně určují spádovou školu, ve které
má dítě nárok na umístění či přednostní přijetí.
Zákonní zástupci se však mohou rozhodnout zapsat své dítě do jiné než spádové mateřské nebo
základní školy a ředitel školy má povinnost
v případě volné kapacity školy dítě přijmout.
Koho se zápis týká?
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu
k povinné školní docházce dítě, které dosáhne
k datu 31. 8. šestého roku věku. Výjimečně
je možno přihlásit i mladší dítě. Zápis se týká
také dětí, kterým byl povolen odklad.
Předškolní vzdělávání je pro děti ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti
od 2 let. Pro dítě, které dosáhne k datu 31. 8.
pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.
Co je potřebné k zápisu přinést?
Pro zápis k povinné školní docházce je potřeba
rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K udělení odkladu povinné školní docházky je
nutné doložit žádost o odklad souhlasným doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Pro zápis k předškolnímu vzdělávání je nezbytné lékařské potvrzení o řádném
očkování dítěte; výjimku tvoří děti s povinným

předškolním vzděláváním, které mají nárok
na přijetí do mateřské školy i v případě nedoložení tohoto potvrzení.

Kde a v jakých termínech
budou zápisy probíhat?
Mateřská škola DUHA Soběslav,
sídliště Míru 750
ředitelka školy: Mgr. Alena Krejčová
www.msduhasobeslav.cz, tel.: 381 524 740
Zápis: 10. a 11. května v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 14.15 h do 17.00 h
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278
ředitelka školy: Bc. Eva Kuklová
www.mssobeslav.cz, tel.: 381 524 687
Zápis: 10. a 11. května v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 14.00 h do 16.00 h
Základní škola Soběslav, Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Zápis: 3. a 4. dubna v době od 14.00 h
do 17.00 h
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel: 381 524 015
Zápis: 3. a 4. dubna v době od 13.00 h
do 16.30 h

Jak jsou vymezeny školské obvody spádových mateřských a základních škol v Soběslavi?
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště
Míru 750
- ulice: Bechyňská, Bezděkova, Blatská, Bočná, Česká, Dolní příkopy, Dr. Studničky, Družstevní, Horní příkopy, Jirsíkova, Jungmannova,
K Čerazi, K Libouši, K Sedlečku, Komenského, Kostelní, Krátká, Lesní, Luční, Lustigova, Lužnická, Mlýnská, Mokerské Strouhy,
Mrázkova, Na Brousku, Na Cihelně, Na Douskách, Na Jezárkách, Na Petříně, Na Pilátě I,
Na Pilátě II, Na Propadlišti, Na Skále, Na Svépomoci, Na Vyhlídce, nábř. Otakara Ostrčila,
Nad Hvížďalkou, Obchodní, Okružní, Palackého, Pod Zadražilkou, Polní, Protifašistických
bojovníků, Sídliště Míru, Sídliště Svákov, Slovenská, Svákovská, Školní náměstí, Tyršova,
U Hřbitova, U Jatek, U Nového rybníka,
U Svákova, U Vápenky, U Vodičků, V Lukách,
Wilsonova, Za Jitonou, Zahradní
- část města Soběslav: Nedvědice
- obce: Klenovice, Komárov, Mažice, Myslkovice, Roudná, Sedlečko u Soběslavě, Skalice,
Vesce, Vlastiboř, Zálší, Zvěrotice
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278
- ulice: Dolní nábřeží, Havlíčkovo nábřeží,
Husova, Chvalovského nábřeží, Jeronýmova,

Jiráskova, Kadlecova, Květnová, Na Dráchovském kopci, Na Ohradě, Na Pískách, Na Pršíně,
Na Solinách, Na Švadlačkách, Na Veselce, Na
Veselském kopci, náměstí Republiky, Nerudova, Nová, Petra Bezruče, Petra Voka, Rašínova,
Riegrova, tř. Dr. Edvarda Beneše, U Čejnova I,
U Čejnova II, U Letiště, U Nádraží, V Tobolkách, Vrchlického, Za Letištěm, Zátkova, Žižkova, 28. října
- část města Soběslav: Chlebov
- o bce: Borkovice, Dírná, Dráchov, Mezná,
Přehořov, Třebějice
Základní škola Soběslav, Komenského 20
- ulice: Bechyňská, Blatská, Česká, Dolní příkopy, Družstevní, Dr. Studničky, Horní příkopy, Jirsíkova, Jungmannova, K Čerazi, Komenského, Kostelní, Krátká, Lesní, Lustigova,
Luční, Lužnická, Mlýnská, Mokerské Strouhy,
Mrázkova, Na Cihelně, Na Jezárkách, Na Petřinách, Na Petříně, Na Pilátě, Na Propadlišti,
Na Svákově, Na Svépomoci, Nad Hvížďalkou, Okružní, Palackého, Polní, Sídliště Míru,
Sídliště Svákov, Slovenská, Svákovská, Školní náměstí, U Hřbitova, U Jatek, U Svákova,
U Vodičků, V Lukách, Wilsonova

- část města Soběslav: Nedvědice
- obce: Vesce, Hlavatce
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
- ulice: Bezděkova, Bočná, Dolní nábřeží,
Havlíčkovo nábřeží, Husova, Chvalovského
nábřeží, Jeronýmova, Jiráskova, K Libouši,
K Sedlečku, Kadlecova, Květnová, Na Dráchovském kopci, náměstí Republiky, Na Brousku, Na Douskách, Na Ohradě, Na Pískách,
Na Pršíně, Na Skále, Na Solinách, Na Švadlačkách, Na Veselce, Na Veselském kopci, Na
Vyhlídce, nábřeží Otakara Ostrčila, Nerudova,
Nová, Obchodní, Petra Bezruče, Petra Voka,
Pod Zadražilkou, Protifašistických bojovníků,
Rašínova, Riegrova, třída Dr. Edvarda Beneše, Tyršova, U Benzínové pumpy, U Čejnova,
U Letiště, U Nového rybníka, U Nádraží, U
Vápenky, V Tobolkách, Vrchlického, Za Jitonou, Za Letištěm, Zahradní, Zátkova, Žižkova,
28. října
- část města Soběslav: Chlebov
- obce: Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice,
Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě,
Skalice, Třebějice, Vlastiboř, Zvěrotice

A jak se školy v Soběslavi na letošní zápisy připravují?
Informace k zápisům poskytnou ředitelé/ředitelky či určení pedagogové a budou též zveřejněny
na webových stránkách škol a v budovách škol.
Vedení i učitelé a učitelky mateřských a základních škol v Soběslavi se na nové děti těší.

V zájmu dobré informovanosti organizují informační schůzky se zákonnými zástupci, pro
seznámení s prostředím školy pořádají dny otevřených dveří pro veřejnost, zajišťují návštěvy
dětí z mateřských škol v základních školách,

či připravují další akce.
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště
Míru 750
Co připravujeme pro rodiče budoucích školáků?

únor 2017
Změny školského zákona a prováděcích vyhlášek mohou vyvolat řadu nejasností. Pro
dostatečnou informovanost rodičů naše škola
připravila již v polovině měsíce ledna společné schůzky s prezentací legislativních změn,
s účastí zástupce Pedagogicko-psychologické
poradny (PPP) v Soběslavi Mgr. Lenky Novotné a zástupců obou základních škol. Hned
byly nabídnuty konzultační dny tak, aby rodiče
na základě vyjádření našich pedagogů pomohli
dětem k jejich školní zralosti nebo případně využili návštěvy PPP v Soběslavi. Seznámení dětí
s prostředím obou základních škol proběhne
standardně jako v každém školním roce návštěvou v měsíci březnu.
Naši rodiče budou mít i prostor pozorovat svoje
dítě přímo při aktivitách v naší mateřské škole. Jsme připraveni odpovídat na všechny jejich
dotazy tak, abychom společnou cestou zajistili
dětem radost ze vzdělávání nejen u nás, ale i na
dalším stupni naší školské soustavy - v základní
škole. Pro zájemce z řad naší veřejnosti a rodičů chystáme 26. dubna od 14.30 hod. do 17.00
hod. Den otevřených dveří. Všechny srdečně
zve celý kolektiv zaměstnanců MŠ DUHA.
Rádi všem kdykoliv odpovíme na všechny otázky. Informace k zápisům do naší školy naleznete na webových stránkách pod odkazem „CHCI
CHODIT DO DUHY“.
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278
Dny otevřených dveří budou probíhat v době
zápisů, budete mít možnost prohlédnout si prostory naší mateřské školy. Schůzka pro rodiče
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předškolních dětí ze třídy sluníčkové, měsíčkové a hvězdičkové již proběhla dne 24. ledna
2017. Byly předány informace učitelek obou
základních škol k zápisu dětí, dále informace
k organizačním záležitostem zápisů a informace
z PPP od Mgr. Lenky Novotné. Návštěva dětí
z naší mateřské školy v 1. třídě obou základních
škol proběhne v měsíci březnu.

Fotografie ze zápisu do 1. tříd ZŠ E. Beneše
v únoru 2016
Základní škola Soběslav, Komenského 20
Během zápisu budou děti odpovídat se souhlasem zákonných zástupců na jednoduché otázky
paní učitelek, aby i ony posoudily připravenost
dětí na povinnou školní docházku a děti se trošku seznámily s naší školou. Paní učitelky zároveň poradí rodičům, na co se mají s dítětem
ještě zaměřit ve zbývajícím čase před nástupem
do školy. Po absolvování zápisu bude pro děti
připravena malá odměna.
Veřejnost se mohla s naší školou seznámit
10. ledna 2017, kdy u nás proběhl Den otevřených dveří. Rodiče se svými dětmi mohli přijít
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podívat se do prostor školy a nasát tak její atmosféru.
Informace k zápisům bude zveřejněna v dostatečném předstihu na webových stránkách školy, na vývěsní tabuli školy u hlavního vchodu
a také ve školkách a v měsíčníku Hláska. Zároveň budou zveřejněna kritéria přijetí do prvních
tříd, která jsou nutnou podmínkou pro případ
velkého počtu žádostí o přijetí k povinné školní
docházce. Tato kritéria jsme ale nemuseli do této
chvíle použít, protože jsme vždy přijali všechny
přihlášené děti.
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
Základní škola srdečně zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na Den otevřených dveří
a zábavné odpoledne 7. března od 15.00
do 17.30 hod. Návštěvy dětí z mateřských škol
v Soběslavi v základní škole se uskuteční 14. 3.
2017 - MŠ Nerudova a 15. a 16. 3. 2017 - MŠ
Duha.
Informace k zápisu najdete na stránkách školy
www.zs-ebeso.cz/sdeleni-rodicum/zapis-1-rocnik/. Součástí zápisu je krátký pohovor s dítětem, kdy učitelé získávají základní informaci
o zralosti dítěte. Co Vám vzkazují paní učitelky? „Děti, vůbec se školy nebojte! Je tady prima, hodně se toho společně naučíme, ale také
nás čeká spousta legrace a zábavy. Vážení rodiče, ničeho se neobávejte, protože všechno spolu
zvládneme!“
Ve spolupráci s mateřskými a základními školami
připravila Ing. Marie Lustová, MěÚ Soběslav

ENERGIE DO ZÁSOBY
Leden je za námi, energie nabraná o Vánocích
pomalu mizí. Nebojte, nebudu psát o hubnutí,
ale naopak o energii do zásoby, o bateriích.
Když se rozhlédnu doma - budík, hodiny,
mobil, fotoaparát, meteostanice… Jak jste
na tom Vy? Jistě přidáte další spotřebiče s bateriemi. A to nemluvím o těch ukrytých do zásoby
v šuplících a skříních. Statistiky uvádějí,
že každý z nás má v průměru doma asi 8 baterií,
to je cca 35 milionů baterií v celém Česku.
Ročně se u nás prodá 150 miliónů kusů a k recyklaci se odevzdá 1243 tun. Podle průzkumu
společnosti Ecobat se k třídění baterií hlásí 69
% Čechů, skutečnost však bude nižší. Z oněch
1200 tun vytříděných baterií tvoří domácnosti
pouze polovinu. Srovnáním počtů prodaných
a vrácených baterií lze spočítat, kolik baterií
máme doma (cca 90 miliónů) a hlavně, kolik
jich asi končí na skládkách ve směsném komunálním odpadu. Společnost Ecobat odhaduje,
že jsme na skládky v roce 2015 vyhodili zhruba 7 miliónů baterií! A to i přesto, že baterie
můžeme díky ustanovením zákona o odpadech
bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru,
a také navzdory tomu, že na bateriích najdeme
symbol přeškrtnuté popelnice, který nás nabádá
k oddělenému sběru.
Detailnější průzkum provedený společností
Markent rozdělil třídiče baterií do čtyř skupin:
pečlivě se třídění baterií věnuje cca 40 % Čechů, 28 % jsou příznivci, zbytek třídí buď příležitostně (10 %) nebo vůbec (22 %). Nejčastější
argumenty k netřídění jsou: neznalost, lenost
nebo představa, že vytříděné baterie stejně

skončí na skládce, případně to, že třídění údajně
zdražuje nové baterie.
Kde tedy můžete zdarma odevzdat baterie?
V každém obchodě elektro, hodinářstvích, v supermarketech s prodejní plochou přes 200 m2,
na sběrném dvoře nebo do venkovních červených kontejnerů na elektro. Chcete-li doma
nebo na pracovišti ukládat vybité baterie designově, můžete si na stránkách www.ecocheese.cz zdarma objednat krabičku. Vynést ji
už ale musíte sami. Nicméně, staré baterie snadno strčíte do kapsy nebo tašky při cestě za nákupem, není to jako tahat starý gauč. Házet je do
směsného odpadu je opravdu čirá lenost.
Navíc, vytříděním baterie šetříte přírodní
zdroje. Sebrané baterie putují na třídící centrum
v Kladně, kde se rozdělí podle druhů a chemického složení. Při následném metalurgickém
zpracování se z baterií zpětně získávají zejména
cenné kovy (tvoří 60 % - 80 % hmotnosti baterie), které se znovu používají v průmyslu, např.
při výrobě automobilů, počítačů nebo telefonů.
Zejména v elektronice se uplatní cenné lithium
z akumulátorů videokamer, fotoaparátů nebo
mobilních telefonů. Z tuny baterií lze podle
typu zpracování získat např. až 167 kg oceli,
210 kg zinku, 205 kg manganu a 15 kg niklu
a mědi. Kdybyste měli doma 15 kg mědi, taky
byste je vyhodili do popelnice?
Oddělený sběr a recyklace není jen o záchraně
cenných kovů, ale také přispívá k ochraně životního prostředí. Například malé knoflíkové
baterie obsahují rtuť. Ta, ale i jiné cenné kovy,
uvolněné časem z odhozených baterií, mají

zpravidla karcinogenní nebo mutagenní účinky,
kumulují se v potravních řetězcích a mohou napáchat v přírodě pořádnou paseku.
I při odděleném sběru baterií bychom měli
dodržovat zásadu, že do sběrných kontejnerů
nebudeme odhazovat vytékající baterie a u lithiových akumulátorů přelepíme nebo jinak izolujeme póly baterie.
Řekli jsme si, že v roce 2015 se odevzdalo
k recyklaci 1200 tun baterií, napadlo by Vás,
že 10 % z tohoto množství se odevzdalo
ve školách? Ano, v rámci projektu Recyklohraní, do kterého se školy mohou zapojit, je možné za odevzdané baterie a elektro sbírat body
a ty proměnit na zajímavé odměny a pomůcky
při výuce nebo třeba vyrazit na exkurzi. Recyklohraní se v Soběslavi aktivně věnují například
žáci na ZŠ na tř. Dr. Edvarda Beneše. “ V minulém školním roce (2015/16) v rámci podzimní
soutěže ve sběru baterií odevzdala škola 121 kg,
celkem pak za školní rok 249 kg. V letošním
školním roce (2016/17) máme nasbíráno zatím
128 kg. Za získané body škola pořídila 5 souborů 100 společenských her do tříd a do školní
družiny,” uvádí Mgr. Eva Radostová, která má
na starost školní ekotým.
Přestože je baterie vybitá, je to stále zdroj
cenných kovů. I zde je tedy třídění součást zodpovědného přístupu k naší planetě. Hrát jako
děti si už možná neumíme, ale třídění baterií
bychom zvládnout měli.
Zdeněk Kozlíček
(zdroj údajů použitých v textu: Ecobat)
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POZVÁNKA K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ZMĚNY
Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚSLAV
V roce 2012 byl vydán Územní plán Soběslav, který reguluje stavební činnost na území města Soběslavi (k. ú. Soběslav, Chlebov, Nedvědice). Při
tvorbě územního plánu nemůže projektant ani pořizovatel přes sebevětší
snahu veškeré záměry města či jeho obyvatel, proto stavební zákon umožňuje změny územního plánu. Jedná se o časově a finančně náročný proces.
Jednotlivé požadavky občanů a právnických osob na změnu územního
plánu byly zapracovány do zadání změny č. 1 územního plánu. Zadání změny č. 1 územního plánu Soběslav bylo schváleno zastupitelstvem
města Soběslavi dne 18. března 2015. Vybraná projektová kancelář,
ASKA Tábor, zpracovala návrh změny č. 1 územního plánu, který byl
na základě požadavků dotčených orgánů upraven.
Návrh změny č. 1 územního plánu Soběslav včetně odůvodnění je vystaven na webových stránkách města Soběslavi http://www.musobeslav.cz/
mestsky-urad/e-uredni-deska/vyhlaska-708.html?kshowback=.

Změna územního plánu v tištěné podobě je k nahlédnutí na MěÚ Soběslav
na odboru výstavby a regionálního rozvoje na oddělení územního plánování. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu
Soběslav s výkladem zpracovatele změny územního plánu se uskuteční dne 15. 2. 2017 (středa) v 16,00 hodin na Městském úřadu Soběslav
(zasedací místnost v č. p. 59, 3. patro). Tohoto veřejného jednání
se může zúčastnit kdokoliv.
Do 7 dnů ode dne veřejného jednání, to je do 22. 2. 2017 mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti podat námitky, každý může uplatnit své připomínky.
Návrh změny č. 1 územního plánu včetně návrhu rozhodnutí o námitkách
bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Soběslavi.
Ing. arch. Dagmar Buzu

V prosinci 2016 došlo v rámci
mikroregionu Soběslavsko k nárůstu podílu nezaměstnaných
osob (z hodnoty 4,56 % v listopadu 2016) na 5,59 %, a to zejména
v důsledku končících sezonních
prací.

je prioritou motivovat uchazeče
o zaměstnání k tomu, aby se snažili zvýšit si příjem především vlastní
prací. Tedy aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost apod.
pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu. Podstatné ale také je,
jaká je nabídka volných pracovních míst v konkrétním regionu
a naopak profesní složení uchazečů o zaměstnání. Tedy zda
se potkává nabídka s poptávkou. V opačném případě
se ÚP ČR samozřejmě maximálně snaží o ještě intenzívnější
zprostředkovatelskou práci jak
s uchazeči o zaměstnání, tak také
se zaměstnavateli, aby například složení rekvalifikací v regio
nu odpovídalo právě jejich potře-

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU

K 31. 12. 2016 bylo v evidenci
ÚP ČR 499 nezaměstnaných, což
je o 84 uchazečů o zaměstnání
více než v listopadu 2016 a o 71
uchazečů méně než v prosinci
2015. 37,07 % uchazečů je starší
50 let a z hlediska vzdělanostního
je nejvíce uchazečů vyučených –
44,29 %. V evidenci delší než
6 měsíců je 44,69 % uchazečů.
V průběhu prosince 2016 bylo
nově zaevidováno 120 uchazečů
o zaměstnání. Z evidence v prosinci 2016 odešlo celkem 34 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení
uchazeči). V rámci mikroregionů
okresu Tábor má Soběslavsko nejvyšší podíl počtu nezaměstnaných
osob. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Mladovožicku (4,46 %). K 31. 12. 2016 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 160 volných pracovních míst.
Na jedno pracovní místo tak připadá 3,12 uchazečů o zaměstnání.
Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem o technické profese (např.
svářeče, seřizovače, obsluha CNC
strojů), výrobní dělníky, řidiče nákladních automobilů a pracovníky
ostrahy a bezpečnostních agentur.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob tj. počet dosažitelných
uchazečů o zaměstnání ve věku
15 - 64 let k obyvatelstvu stejného
věku je v obci Mezná (13,79 %),
nejnižší podíl nezaměstnaných
osob na Soběslavsku je naopak
v obci Katov (2,38 %). Dírná, Dráchov, Katov, Komárov, Sedlečko

u Soběslavě, Skalice, Tučapy,
Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice jsou
obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu
nezaměstnanosti, u ostatních obcí
došlo k poklesu nezaměstnanosti.
V rámci snahy o sladění nabídky a poptávky klade Úřad práce
ČR velký důraz na prohloubení
poradenství a individuálního
přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání,
ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí organizace
výběrových řízení či předvýběry
vhodných uchazečů o zaměstnání,
které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. „Pro ÚP ČR

bám a požadavkům,“ upozorňuje
Kateřina Sadílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR.
V této souvislosti je ale třeba
poukázat na fakt, že uchazeči
o zaměstnání z evidence Úřadu
práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní
síly na trhu práce. O tom, kterého
zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů, např. výše mzdy, benefity nebo
třeba dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele.
Ing. Jana Dvořáková, vedoucí
oddělení kontaktního pracoviště
ÚP ČR

Název obce

Počet obyv.
ve věku 15-64 let

Podíl nezam. osob
k 31. 12. 2015
v%

Počet
uchazečů

Počet dosažitel.
uchazečů

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

250
260
147
245
75
42
412
79
58
260
243
357
95
331
4492
37
526
192
189
257

7,91
6,72
6,71
6,75
12,20
2,13
6,48
3,70
15,63
7,55
5,81
5,14
3,23
5,17
6,74
7,50
6,71
5,29
5,73
4,04

13
19
12
12
5
1
26
4
9
15
13
18
7
18
249
2
39
12
12
13

13
18
10
11
2
1
25
4
8
15
13
18
7
18
239
2
38
12
12
12

Podíl nezam.
osob
k 31. 12. 2016
v%
5,20
6,92
6,80
4,49
2,67
2,38
6,07
5,06
13,79
5,77
5,35
5,04
7,37
5,44
5,32
5,41
7,22
6,25
6,35
4,67

Mikroregion
Soběslavsko

8547

6,52

499

478

5,59
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VZPOMÍNÁME

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození:
Tereza Němcová
Valentýna Fau
Jan Vrba
Victoria Nováková
Tomáš Malík
Václav Rosa
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.

Úmrtí:
Marie Dušková
Jaroslav Blanda
Anna Tůmová
Jan Komárek
Jan Čech
Zdeněk Míka
Marie Petrů
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Dne 5. 2. 2017 uplyne 45 let, co nás navždy opustil náš drahý tatínek pan Jaroslav
Stránský.

Před 13 lety nás navždy
opustila naše maminka
paní Antonie Ivanšíková z Dráchova. Dne
6. února by se dožila 90
let.
Prosím věnujte jí tichou
vzpomínku. Syn Miroslav
s rodinou.

S láskou vzpomínají dcery Marie Stránská
a Jaroslava Preclíková.

PODĚKOVÁNÍ

V únoru uplyne již 5 let, co zemřel náš drahý
tatínek pan JUDr. Lubomír Výborný. A také
uplyne 2 a ¼ roku, co zemřela naše milovaná
maminka paní Anna Výborná.
S úctou a láskou vzpomínají Eva, Pavel a Irena
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří
se přišli v úterý 10. 1. rozloučit s panem Karlem Lacinou. Zvláštní poděkování patří pánům muzikantům za hudební doprovod.
Kodadovi a Lacinovi

Rádi bychom touto cestou poděkovali doktorce Moutvičkové a zdravotním sestřičkám
Mgr. Marii Megisové, Monice Prágrové,
Marcele Hojsákové, Taťáně Šimkové, Ivetě Burzalové, Vlaďce Menglerové, Blance
Kvasničkové a Romaně Chlaňové za jejich
hezký přístup při dlouhodobém domácím
ošetřování mého manžela Jaroslava Blandy.
Velké poděkování patří také panu Jaroslavu
Líkařovi za jeho ochotu ve věci vyřizování
záležitostí u svazu PTP po celou dobu nemoci mého manžela Jaroslava Blandy.
Děkuje rodina Blandova

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Druhým vrcholem Vánoc je slavnost Zjevení Páně, lidově Tři králové.
Tak jako při první oslavě Vánoc se v naší tradici obdarováváme dárky,
protože jsme dostali největší dar, a to samotného Boha v narozeném Ježíši, tak také při tomto druhém vrcholu si mimo jiné připomínáme dary,
které přinášejí mudrci (králové) narozenému Ježíši.

i v Soběslavi a některých okolních vesnicích při Tříkrálové sbírce,
a to v sobotu 7. ledna 2017. Díky štědrosti mnohých z vás jsme vybrali
92 099 Kč. Výtěžek bude i letos použit z jedné třetiny pro účely Charity ČR, další třetina bude věnována rodinám s dětmi s postižením
ze Soběslavi a okolí a poslední třetina táborskému hospici.

Klanějí se mu jako Králi a prožívají nevýslovnou radost. Snad nás
toto vánoční tajemství přivádí k uvědomění si, že všechno je dar a my
jsme bohatí (v původním významu plni Boha) tehdy, když jsme schopni druhé obdarovávat. Dotyk tohoto tajemství jsme mohli opět zakusit

Velké díky všem, kdo jste přispěli. Poděkování však patří také koledníkům, organizátorům sbírky a MěÚ Soběslav, bez jejichž pomoci by
se tato akce nemohla uskutečnit.
P. Jan Hamberger, administrátor farnosti

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Statistika nuda je? Ale víte, že v roce 2016 …
• navštívilo soběslavskou knihovnu přímo nebo on-line celkem
57 341 návštěvníků?
• se v knihovně k veřejnému internetu připojilo 3 361 uživatelů?
• se u nás konalo 213 kulturních, vzdělávacích a jiných akcí, na které
přišlo 6 304 hostů?
• si čtenáři půjčili celkem 45 177 knih a 33 167 časopisů?
• zakoupila městská knihovna 921 nových knih?
• knihovní fond obsahoval 29 547 dokumentů, z toho 18 291 knih
beletrie a 11 256 svazků naučné literatury?
Děkujeme Vám za Váš zájem a těšíme se na setkávání i v letošním roce!

Výstavy
Do 24. února si můžete v knihovně prohlédnout dvě výstavy:
• “Můj svět: všední radosti očima keňských dětí”
Výstava fotografií, které pořídili žáci osmé třídy základní školy
„Island of Hope Humanist School“ v komunitním centru Ostrov
Naděje v Keni. Tento projekt je realizován obecně prospěšnou

společností Centrum Narovinu, fotografie je možné zakoupit
a podpořit tak děti z Ostrova Naděje.
• „Plyšákový svět“
Výstava oblíbených plyšových hraček našich čtenářů.

Moje chvilka slávy
Ve čtvrtek 16. února v 17 hodin bude naším hostem paní Renata
Nečasová z Roudné.
Představí čtenářům svou básnickou sbírku „Co je láska?“ a verše
zarecituje nejen v češtině, ale také v italštině!
Součástí besedy bude autogramiáda a prodej knihy. Vystoupí žáci ZUŠ
Soběslav. Jste srdečně zváni!

Sobotní provoz
Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů, proto je vždy jednu sobotu
v měsíci knihovna otevřena. V únoru to bude sobota 4. února od 9
do 12 hodin.
Alena Fremrová
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Pravidelné akce
Pondělí
Úterý

17.00
16.00
18.00
13.30
15.30
20.00

Středa

Čtvrtek

18.00

Pátek

19.00

Loutkářský soubor Kašpárek
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Spolek divadelních ochotníků
„Chvalovský“
JÓGA s Michaelou Klos
(kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa mladá

Další program
Pátek

3. 2.

19.00

Neděle

5. 2.

15.00

Čtvrtek
Pátek

9. 2.
10. 2.

17.00
19.30

Neděle
Středa
Neděle

12. 2.
15. 2.
19. 2.

10.00
18.00
19.00

Staročeský bál, hrají Božejáci, velký sál,
vstupné 150 Kč
Pohádkový maškarní bál, velký a malý sál,
vstupné dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, děti
do 3 let zdarma!
Astrál
Společenský ples města, hraje Fordance
Orchestra a Cimbálová muzika z Milotic, velký
a malý sál, vstupné 390 Kč
Hračkofest, velký sál, vstupné 30 Kč
Zastupitelstvo, malý sál
Agentura Harlekýn, Drahá Mathilda,
divadelní představení, velký sál,
mimo předplatné 320 Kč

Připravujeme na březen
Neděle
Úterý
Pátek
Pátek – sobota

5. 3.
10.30
7. 3.
19.00
10. 3.
20.00
24. 3. - 25. 3.

O Terezce a Matějovi, pohádka
Jakub Smolík – koncert
Sportovní ples
Kreativ

Změna časového omezení
rezervace vstupenek v Kině Soběslav
Vzhledem k
intenzivním připomínkám
a kritice nového způsobu rezervace vstupenek, respektive úpravě časové platnosti
rezervace, jsme se rozhodli pro návrat k původnímu zavedenému systému. Pro diváka
to znamená, že platnost rezervace nevyprší
po čtrnácti dnech nebo tři dny před představením, ale zarezervované vstupenky budou
k dispozici v pokladně kina do 15 minut před
začátkem představení.
Úprava rezervačního systému ve smyslu
omezení rezervací před představením byla
v lednu realizována z důvodu poměrně
velkého objemu nevyzvednutých rezervovaných vstupenek. Stávalo se, že až 25 %

rezervovaných vstupenek z naoko vyprodaného sálu nakonec zůstávalo nevyzvednutých, což bylo zejména pro diváky, kteří by
na filmové představení opravdu přišli, velmi
nepříjemné. Věříme, že návratem ke způsobu rezervací, kdy si divák může rezervovat
a vyzvednout své vstupenky bez časového
omezení, bude každý přistupovat k rezervacím zodpovědněji a nebude zbytečně blokovat místa v sále zamluvenými vstupenkami,
které si nakonec nevyzvedne.
Děkujeme.
Vendula Wolingerová,
produkční Kina Soběslav
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Filmový klub AČFK v Kině Soběslav

Na základě rostoucího zájmu diváků o filmy, které nebývají zpravidla uvedeny v hlavních promítacích časech, jsme se rozhodli pro založení oficiálního filmového klubu v Kině Soběslav. Od ledna tohoto roku tedy zveme
zájemce o členství v soběslavském filmovém klubu, které má mimochodem
celorepublikovou působnost, prozatím každé první pondělí v měsíci na film
z nabídky Asociace českých filmových klubů (více na www.acfk.cz).
Další informace o filmovém klubu v Soběslavi a jeho programu na:
www.kinosobeslav.cz.
Vendula Wolingerová, produkční Kina Soběslav

Ve filmovém klubu uvidíme nový film
Jima Jarmusche PATERSON
Film krále nezávislé scény Jima Jarmusche, nazvaný podle hlavního hrdiny
i jeho bydliště prostě Paterson, přináší čisté a tiché pohlazení.
Snímek je oslavou každodenní existence, krásy všedních dnů a nepatrných
detailů v životě, na nichž ovšem život stojí. Je to filmová báseň, takřka
zenová, ale přitom zábavná, magická, kuriózní a krásná.
Ráno se probudí vedle milující manželky, nasnídá se, jde do práce, po práci
jde domů, vyvenčí psa, zajde do oblíbené hospůdky na jedno pivo a pak
se vrátí domů k ženě a jde spát. To, co se ze začátku může jevit jako nudný
snímek plný opakující se rutiny, je však ve skutečnosti jeden z nejpozitivnějších a nejpovzbudivějších filmů za poslední měsíce.
Film sbírá ceny včetně Psí palmy z Cannes pro sladkého buldočka Nellie
a hlavně šíří pozitivní pocit, že se světem, kde žijí Patersonovi, je pořád
ještě všechno docela v pořádku.
FILMOVÝ KLUB V PONDĚLÍ 6. ÚNORA VE 20 HODIN.
Za Soběslávku Kateřina Růžičková
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rodních bab, posléze však také jako jejich konkurenti a oponenti. Přednášející nastíní vývoj
tohoto kompetenčního sporu až do vzniku akademického porodnictví v 18. století a rozdílné
přístupy a role, které v něm příslušely porodním
bábám a mužům – porodníkům.
„STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI“ O SPOLCÍCH
I PORODNICTVÍ
Na únor jsme připravili hned dvě přednášky
z historicko-vlastivědného cyklu „Staré i nové
zvěsti“, po jedné v každém z našich měst:
První z nich, nazvaná „Neznalé báby a vzdělaní lékaři? Raně novověké porodnictví mezi
porodní bábou a porodníkem, se uskuteční
v pátek 3. 2. od 18 hodin ve veselském Weisově domě.
Zdejší rodačka Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D. z Katedry historie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci bude vyprávět o tradičních porodních bábách. Od počátku
16. století na pole po staletí vyhrazené ženám
stále intenzivněji pronikají muži, zprvu pouze
jako autoři pojednání o těhotenství a porodu
či jako oficiální dozorčí orgány nad činností po-

Soběslavská přednáška proběhne ve středu
15. 2. od 17 hodin v Rožmberském domě. Místní historik, ředitel gymnázia a člen rady města
Mgr. Petr Lintner v povídání nazvaném Spolky soběslavské posluchačům přiblíží historii
spolkové činnosti v Soběslavi v souvislosti
s celkovými dějinami města. Přednášku věnovanou historii Sboru dobrovolných hasičů, Řemeslnické besedy, Spolku divadelních ochotníků Chvalovský, Zpěváckého spolku Petr Vok,
Svobodné obce Kuřákovice, Soběslavských
tamburašů, Aeroklubu Soběslav a Tělocvičné
jednoty Sokol doprovodí řada obrazových materiálů použitých v prvním dílu stejnojmenné
knihy, chybět však nebudou ani materiály doposud nepublikované.
„OD TÁBORA ...“ NA MADEIRU – SMARAGDOVÝ OSTROV
Ve středu 8. 2. od 17 hodin v Rožmberském

domě v rámci cyklu „Od Tábora až na konec
světa“ zažijeme s Lenkou Martanovou (CK
Ocean Prachatice) nádheru ostrova, kde jaro nikdy nekončí. Projedeme vysokými horami, protkanými tisíci kilometrů zavlažovacích kanálů
– levadas, podél nichž vedou stezky nabízející
neopakovatelné výhledy na bujnou vegetaci
ostrova, skalní útesy a na vody Atlantiku. Nezaměnitelnou chuť ostrovu dává vynikající víno
Madeira, místní speciality rybářů i exotické
tropické ovoce. Navštívíme také hlavní město
Funchal s proslulou tržnicí a jízdou na proutěných saních.
KURZ PALIČKOVÁNÍ A ŠITÉ KRAJKY
V únoru také začne druhý běh podvečerních setkávání s paličkami a jehlou, který vede učitelka
textilních uměleckých řemesel Lenka Jelínková. Je určen jak pro účastníky předchozího kurzu, tak pro nové zájemce. Od února do dubna
proběhne 10 lekcí, vždy v úterý od 17:30 hodin
v Rožmberském domě, kurzovné činí 400 Kč.
Bližší informace podají Lenka Jelínková nebo
Jana Líkařová (tel. 381 523 421, 778 495 157).
Na viděnou v muzejních sálech se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

V lednu proběhl 17. ročník Off-road fichtel day
Off-road fichtel day pořádaný v Soběslavi
má pořád svoji prioritu. Byl na počátku vzniku
těchto dnes už populárních závodů a jede
se vždy jako první závod padesátek v novém
roce. Pořadatelem této zajímavé akce je už
několik let AMK Soběslav, poslední dva roky
ve spolupráci s VCC Soběslav.
Již 17. ročník Off-road fichtel day se po delší
době nesl ve znamení kvalitních zimních
podmínek, a tak byly zapomenuty předchozí
ročníky jedoucí se vesměs na blátě. Terén byl
řádně promrzlý a s dostatečnou dávkou sněhové
pokrývky, což slibovalo i atraktivní divácké
zážitky.
Kategorie Klasik a Sport jsou už v klání fichtel nutnou záležitostí. Po ukončení přejímky
se na startovní listině objevilo 104 jmen závodníků ze všech koutů republiky. 75 jezdců obsadilo třídu klasik a 29 borců bylo zařazeno do kategorie Sport. Letos se jelo v obráceném pořadí
a první na řadu přišla kategorie Sport. Trať byla
i po předchozích silných mrazech a vydatném
sněžení připravena na první zářezy z pneumatik
přítomných padesátek a jezdci v depu rozpálení
startovní horečkou vyhlíželi netrpělivě čas startu. Před polednem se odjely krátké rozjížďky
ve formě volného tréninku a půl hodiny
po poledni byl odmávnut hodinový závod třídy
Sport. 29 nadržených sporťáků opustilo startovní rošt ve stylu startu Le Mans a během chvíle. „Sporťáci“ jeli jak z partesu a cílová vlajka odmávla první místo Jiřímu Lovětínskému
z Dačic. Jiří Lovětínský, bývalý reprezentační
závodník a dnes mechanik v oblasti závodů motard, již poněkolikáté stanul na nejvyšším místě stupínku a drží rekord v počtu prvních míst.
Druhý v pořadí projel cílem Ondřej Rabiňák
z Petroupimi a třetí prolétl cílovou rovinkou Jiří
Fabeš z Dačic.

Potom nás čekala nabitější kategorie Klasik.
75 borců úprkem vyrazilo ke svým strojům
a zanedlouho celé startovní pole pohltila trať.
Pevný terén, ale místy už dost kluzký povrch
nedovoloval tak vysoké rychlosti, přesto
i tak cílová rovinka se skokanským můstkem
byla svědkem zajímavých kreací jednotlivých
závodníků a divácké oko si tak přišlo na své.
Zajímavé bylo sledovat, že úmrtnost strojů
z předchozích let závodů má velmi klesající
tendenci a připravenost jezdců je také na kvalitní
úrovni. Prostě se již jedná o poloprofesionální
záležitost a většina týmů a jezdců to tak již
bere. I v kategorii Klasik se sváděly boje až
do posledních chvilek závodu a diváci určitě
zažili jednu hodinu velmi zajímavé podívané.
V kategorii Klasik si vítězný průjezd cílovkou
vychutnal Dominik Chmel z Lišova, jako druhý
proťal cílovou čáru Milan Kašpar z Radětic
a třetí místo na stupních vítězů doplnil Jan

Vrňák z Postupic u Miroslavi. Nechybělo
vyhlášení nejmladšího a nejstaršího účastníka.
Titul nejstaršího závodníka (70 let) si odnesl již
nestor terénních závodů Jaroslav Vrchota.
Každoroční prasečina roku našla též svého
majitele a jako perlička na závěr byla vyhlášena „První dáma“ Off-road fichtel day Iveta
Sládková (Motorsport Chýnov). Jako každý
rok se jezdci a jejich týmy předvedli v tom
nejlepším světle a ukázali divákům maximum.
Návrat zimních podmínek také určitě přispěl
k bezvadné závodní i divácké atmosféře. Fichtelům a jejich jezdcům zdar!
Kompletní výsledky a fotogalerii najdete
na www.fichtl.karvanky.cz.
Děkujeme sponzorům, pořadatelům a všem,
kteří se na úspěšném průběhu této akce jakkoliv
podíleli, a už teď se těšíme na18. ročník!
Za AMK Soběslav Petr Sluka
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MŠ DUHA
Naše mateřská škola už několik let patří do komunity škol
v Evropě eTwinning. V rámci mezinárodní spolupráce jsme
byli součástí několika projektů společně se školami většinou
ze Slovenska, ale například i z Lotyšska. Náš nejnovější projekt má název „Hrou ke zdraví“ a účastní se ho děti ze zelené třídy pod přezdívkou „Duháčci“. Partnerem jim jsou „Veselé žabky“
ze slovenské mateřské školy Zábiedovo. Jak již název projektu napovídá,
zabývá se zdravým životním stylem, který je v dnešní době opravdu důležitým tématem. Děti by si již v předškolním věku měly osvojit návyky
vedoucí ke zdravému životnímu stylu jako součásti jejich života. Proto
jsme zvolili právě tohle téma projektu. Duháčci a Veselé žabky si tak
vyměňují zkušenosti, fotografie, videa, recepty, pracovní listy a dávají
si různé úkoly z oblasti zdravého stravování i pohybu. Sledovat náš
projekt můžete zde: https://twinspace.etwinning.net/26683/pages/
page/154678.
Zaměstnanci MŠ DUHA
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TŘI KRÁLOVÉ
U nás v mateřské škole seznamujeme děti se zvyky a tradicemi během
celého školního roku. V pátek 6. 1. na Tři krále, kdy bylo završeno
vánoční období v naší mateřské škole, jsme dětem připomněli legendu
o Třech králích, kteří putovali za Ježíškem do Betléma. Děti stříhaly a malovaly papírové koruny a učily se začáteční písmena Tří králů
– Kašpar, Melichar a Baltazar. Ustrojily se do bílých plášťů a putování
začalo. Píseň „My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, přejeme vám…
zněla v naší mateřské škole ve všech třídách.
Kolektiv MŠ Nerudova

Mateřská škola Soběslav – Nerudova
Vás srdečně zve na výstavu fotograﬁí a dětských prací

Foto: Děti se zájmem četly dopis ze Slovenska s představením školy
a města, prohlížely si mapu, erb a další obrázky a předměty, které jim
noví kamarádi ze Slovenska poslali.

MŠ NERUDOVA
VÁNOČNÍ KONCERTY
Vánoční koncerty pro naše nejmenší diváky v mateřské škole proběhly v předvánočním týdnu. Žesťový kvartet pod vedením pana Ladislava
Blehy umocnil vánoční atmosféru v naší mateřské škole. Děti se tak seznámily s dechovými hudebními nástroji jako je třeba pozoun, trubka
či basa. V podání kvartetu jsme vyslechli známé vánoční melodie
a koledy. Všichni jsme si je s radostí zazpívali. Děkujeme za krásný
hudební zážitek – jmenovitě p. L. Blehovi, B. Čapkovi, L. Šenovi
a J. Balounovi.
Hudební vystoupení žáků ze ZUŠ v Soběslavi pod vedením Ivy Hovorkové obohatilo znalosti našich nejmenších. Výchovný koncert ukázal
dětem rozmanitost hudebních nástrojů. Děti se tak hravou formou seznámily se zobcovou a altovou flétnou, příčnou flétnou či kytarou. Hudební hádanky zvládly děti na jedničku. Děkujeme všem účinkujícím, kteří
hráli opravdu od srdíčka.
Posledním koncertem pro naše děti byl vánoční koncert studentů
soběslavského gymnázia pod vedením profesorky Mgr. Radky Duškové.
Koncert se uskutečnil v prostorách evangelického kostela v Soběslavi.
Vystoupení všech, jak pěveckého sboru, tak i jednotlivců, bylo ojedinělé. V čase předvánočním udělalo radost nejen nejmenším divákům,
ale i dospělým.
Vedení mateřské školy Nerudova děkuje firmě Motor Jikov České Budějovice za vánoční nadílku, kterou připravila pro naše nejmenší. Ani my
jsme na naši návštěvu nezapomněli a s dětmi jsme si připravili pásmo
vánočních písní a koled. Všichni jsme si společně zazpívali a zatančili.
Těšíme se na další spolupráci. Děkujeme.

ROK S POHÁDKOVÝMI SKŘÍTKY
v Městské knihovně v Soběslavi
od 7. března do 7. dubna 2017
Vernisáž 8. 3. 2017 v 16.30 hod.

ZŠ E. BENEŠE
Vánoční jarmark
Tradičně, pár dní před Vánoci, se chodby prvního stupně naší školy zaplnily návštěvníky, kteří přišli podpořit Adopci na dálku nebo se jen
pokochat kouzelnými a nápaditými výrobky našich žáků. A že opravdu
bylo na co koukat!
Celkový finanční obnos, který byl nashromážděn od přítomných, přesahuje výši 13 tisíc korun. Tato částka předčila naše očekávání, a proto věříme, že Vás konání jarmarku opět potěšilo. Pokud jste nác nestihli navštívit před Vánoci, zveme Vás na Velikonoční jarmark, který
se bude konat v dubnu. Všem zúčastněným prodejcům a dárcům velice
děkujeme!!!
ZŠ E. Beneše
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
• M
 UDr. Moutvičková Alena
tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po 		
8 - 13
Út		
--13 - 18
St, Čt, Pá
8 - 13
Pro objednané denně kromě úterý 12 - 13
• MUDr. Jana Musilová
Tel. 381 524 189
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po
7 - 12
Út
---		
12 - 15
St
7 - 11
Čt
---		
13 - 18
Pá
7 - 11
(v březnu dojde ke změně ordinačních hod.)
• MUDr. Němejc Milan
tel. 381 524 216
Komenského 5/I
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/I
Po
--- 		
11,30 - 16
Út
7,30 - 12
St
--- 		
11,30 - 18
Čt
7,30 - 12
Pá
---		
11 - 15
• MUDr. Vítková Zdeňka
tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
Po
7,30 - 12
12,30 - 15
Út, Čt, Pá 7,30 - 12
St
7,30 - 12
13 - 18
• MUDr. Tučková Veronika
tel. 381 212 609
Zátkova 535/II
Po
8 - 14
Út

---		

St

8 - 13

Čt

8 - 13

Pá

8 - 12

13 - 18

Po, St, Čt 7,30 - 8,15 odběry biolog. mat.
Návštěvy po tel. domluvě
Odpolední ordinace - přednostně obj. pacienti
ZUBNÍ LÉKAŘI
• MUDr. Štěpán Stanislav

tel. 381 524 186
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7,15 - 11,30
13 - 15
Út
7,15 - 11,30
13 - 15
St
7,15 - 11,30
13 - 15
Čt
7,15 - 11,30
13 - 15
Pá
7,15 - 11,30
13 - 15
• MUDr. Havrlant Pavel
tel. 381 523 103
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7 - 11,30		
12,30 - 16
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/I
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. Klimtová Radomila
tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út 8 - 12		
12,30 - 15,15
St
8 - 12		
12,30 - 17
Čt
8 - 12		
12,30 - 16
Pá
8 - 12		
12,30 - 14
• MUDr. Bejblík Václav
tel. 381 521 418
Poliklinika, ul. Petra Voka
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
Po
7 - 12		
12,30 - 17
Út
7 - 13
St, Čt 7 - 12		
12,30 - 15
Pá
7 - 12
Nebo po tel. domluvě
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO
DĚTI A DOROST
• MUDr. Zrůbková Jana
tel. 381 521 022, mobil 603 434 044
Mrázkova 489/III
Po
7 - 12 nem.

Út
7 - 9 nem. 9 - 10 očkov. 14 - 18 nem.
St 	7 - 10 nem. 10 - 12 poradna kojenci
14 - 18 prevence 5-19 let
Čt	7 - 10 nem. 13 - 14 nem.
14 - 16 poradna kojenci
Pá
7 - 12 nem.
• MUDr. Fialová Yvetta
tel. 381 521 237
Rašínova 152/II
Po
7 - 8 odběry 8 - 11 nem. 11 - 12
kontroly 13 - 15 prevence 15 - 16 nem.
Út
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 9,30 kontroly 9,30 - 12,30 návšť. 13 - 15,30
preven. 15,30 - 16 nem.
St
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 10,30
	kontroly 10,30 - 12,30 návšť.
13 - 14	prevence 14 - 14,30 nem.
14,30 - 15 konzultace
Čt
7 - 8 odběry 8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly 10,30 – 14,30
návšť. 14,30 - 17 prev. 17 – 18 nem.
Pá
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 11 kontroly; 15 - 18 sněžení bradavic
(zdravotní sestra Hánová)
ODBORNÍ LÉKAŘI

(Poliklinika Soběslav)
DIABETOLOGIE
• MUDr. Kališová Estera
tel. 381 522 057
Po - St 6,30 - 11,30
Čt
7 - 12
Pá
8 - 14		

12 - 15

INTERNA, ULTRAZVUK
tel. 381 210 664
• MUDr. Kuchař Ladislav
Út 		
8 - 13
• MUDr. Musil Petr
Út 		
14 - 17 SONO
Ultrazvuky břicha
• Davídková Jana
Po 		
8 - 15
• Čížková Marta
Čt		
8 - 14
St a Pá zavřeno

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
• MUDr. Kolář Josef,
MUDr. Pavel Horažďovský
tel. 381 524 180
Po, Út, St, Pá
7 – 13
Čt – lichý týden 7 – 13
Čt – sudý týden 12 – 18
Polední přestávka od 11,15
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY
ORTOPEDIE
• MUDr. Šmrha Lubomír
mobil 603 505 368
Út
7,30 - 13
Čt
7,30 - 15
Pá
7,30 - 13

• MUDr. Luňáčková Hana
tel. 722 639 367
Po
8 – 14
Čt
8 – 14

Po
Út
St
Čt
Pá

7 - 11
7 - 12
--7 - 12
7 - 12

tel. 381 521 238
tísňové volání 155

Oba dny na objednání

UŠNÍ – NOSNÍ - KRČNÍ
• MUDr. Voštová Jarmila
tel. 381 521 238
Po a St 7 - 13

13 - 17

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
• Kolářová Jitka
tel. 603 334 372
Út
7 - 13

RTG

• MUDr. Bronislav Hošek
tel. 381 521 393, Sídliště Svákov
– naproti PENNY Marketu
Po
Út
St
Čt
Pá
So

13 - 18
7 - 14
13 - 16
13 - 18

Po, St, Pá 7 - 13
Út
7 - 14
Čt
7 - 15
Polední přestávka od 11.15

OČNÍ
• MUDr. Pavla Dohnalová
tel. 734 620 646
nám. Republiky 56/25
ordinace:		
optika:
Po 7,30 - 13,30		
8 - 16,30
Út 7,30 - 14 perimetrie
8 - 16,30
St 7,30 - 16		
8 - 16,30
Čt 7,30 - 14		
8 - 16,30
Pá 7,30 - 12 perimetrie
8 - 12
So			
pouze na obj.
• Optika D + P s.r.o.
tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25/I
Bc. Dana Pěčková DiS., Růžena Domová
13 - 17

• MM Optik Soběslav
Nestátní zdravotnické zařízení
Tel: 381 214 996, www.mmoptik.cz
Palackého 64
Měření zraku a aplikace kontaktních čoček
Po a St
9 - 13
14 - 18
Út, Čt, Pá
8 - 13
14 - 17
So
8 - 11 (pouze na obj.)

• LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
Mgr. Štěpánová Helena
tel. 381 521 155
leksob@seznam.cz
Po - Pá
7,30 - 17
So 		
7,30 - 11
• LÉKÁRNA PETRA VOKA
PHARMED CZ s.r.o.
tel. 381 523 440
Po - Pá
So 		

v měsíci)

• d.s. Šimáková Jindra
tel. 381 521 414
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po - Čt
7 - 15
Pá
7 - 11,30
• MUDr. Tomášková Markéta
tel. 602 606 099
Poliklinika, ul. Petra Voka
Út 8 – 13 (po předchozím objednání)
SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ
• vedoucí laborantka Bínová Milena
tel. 381 523 205
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po - Čt
7 - 11,30
12 - 16
Pá
7 - 11,30
KLINICKÉ LABORATOŘE TÁBOR
• Biochemie, hematologie, mikrobiologie
Tel: 381 521 896
Odběrová doba: Po – Pá 6,30 – 10
Informace pro pacienty: www.klt.cz

18 - 22
15 - 22
8 - 22
LÉKÁRNY

7 - 12
7 - 13
8 - 12 (vždy první sobota

REHABILITACE

• d.s. Procházková Věra
tel. 381 210 221

Po - Čt
Pá 		
So, Ne, svátky

13 - 17

Odběry krve 7 - 10

8 - 12

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

• MUDr. Kříž Lubomír, s.r.o.
tel. 381 523 115
Poliklinika, ul. Petra Voka

ODBORNÝ NEUROLOG

Po - Pá		

GYNEKOLOGIE

7 - 17,30
7,30 - 11,30

• LÉKÁRNA SVÁKOV
PHARMED CZ s.r.o.
tel. 381 521 389
Po, Út, Pá
St 		
Čt 		
So 		

8 - 16,30
8 - 15
8 - 18
8 - 11 (vždy první sobota

		

v měsíci)

ÚŘADY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
tel. 381 508 111
Po

7 – 11 		

11,30 – 16,30

St

7 – 11 		

12 – 17

Pá

7 – 11 (pouze ODVV)

ÚŘAD PRÁCE
tel. 950 165 278
Po

8 – 12 		

Út

8 – 11

St

8 – 12 		

Čt

8 – 11

13 – 17
13 – 17

Pá

8 – 11 (pouze pro evidenci nových uchazečů a příjem nových žádostí)

FINANČNÍ ÚŘAD
tel. 381 545 111
Podatelna 		

Pro veřejnost

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Po

8 – 17		

8 - 17

Út

8 – 15,30

Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s.
tel. 381 608 301

St

8 – 17		

Čt

8 – 15,30

Pá

8 – 14

8 - 17
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POLICIE
MĚSTSKÁ POLICIE
tel. 381 508 150 mobil 602 491 567
náměstí Republiky 55
Po
7 – 16,30
Út
7 – 15,30
St
7 – 17
Čt
7 – 15,30
Pá
7 – 15,30
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
tel. 974 238 740
Palackého 94/2, Soběslav
Úřední hodiny: nepřetržitě
Po – Pá: 7,30 – 15,30
Poté na lince 158
OSTATNÍ INSTITUCE
ČESKÁ POŠTA
tel. 381 522 040
Po – Pá 8 – 12 		
So
8 – 10,30
Neděle zavřeno

13 – 18

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOBĚSLAV
tel. 381 524 187
Po zavřeno

ALIANZ pojišťovna a.s.
tel. 381 522 942, mobil 722 011 172
Po – Čt 9 – 17
Pá
po telefonické domluvě

Út
9 – 18
St
9 – 17
Čt
9 – 18
Pá
9 – 15
Vždy první sobota v měsíci 9 – 12
KOMERČNÍ BANKA
tel. 955 582 391
Po - Pá 8,30 – 12

13 – 16,30

ČESKÁ SPOŘITELNA
tel. 956 744 420
Po
8,30 – 12,30
Út
8,30 – 12,30
St
8,30 – 12,30
Čt
8,30 – 12,30
Pá
8,30 – 12,30

13,30 – 17
13,30 – 16
13,30 – 17
13,30 – 16
13,30 – 16

GENERALI
tel. 773 250 551
Po, Čt
St
Pá

9 – 12		
9 – 12
zavřeno

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
tel. 381 521 313
Po
8 – 12 		
Út
8 – 12 		
St
8 – 12 		
Čt
8 – 12 		
Pá
8 – 12 		

13 – 17

13 – 17
13 – 15
13 – 17
13 – 15
13 – 15

KOOPERATIVA - pojišťovna
tel. 381 212 378
Po
9 – 12 		
13 – 17
Út
		
13 – 17
St
9 – 12 		
13 – 17
Čt
9 – 12 		
13 – 17
Pá
9 – 12 		
13 – 16
WUSTENROT - stavební spořitelna
tel: 603 508 050
e-mail: hana.kakonova@post.cz
Po - Pá po telefonické domluvě
RAIFFEISEN - stavební spořitelna
Poradenské místo
tel. 777 780 661
Po
12 – 17
Út
8 – 13
St
9 – 12 		
13 – 16
Čt
8 – 13
Pá
8 – 13
Změny ordinačních a otevíracích hodin
v průběhu roku nejsou vyloučeny.

Pokračování ze str. 13

Florbal starších chlapců
Chlapci 8. a 9. tříd se po vítězství v okresním kole nominovali na kolo
krajské, které se konalo 11. 1. v Kaplici. Za účasti osmi nejlepších celků
z Jihočeského kraje si chlapci počínali velmi dobře. Ve skupině jsme
skončili druzí a postoupili tak do semifinále, kde jsme jen těsně podlehli
ZŠ Máj z Českých Budějovic. V boji o 3. místo jsme pak znovu neuspěli
a z Kaplice si tak odvezli nepopulární 4. místo. Chlapcům tímto děkuji
za reprezentaci školy i města.
Mgr. Jan Podlaha

vá, Čáslavská, Smitková sice nedosáhlo na medailová umístění, ale i tak
podalo velmi pěkný výkon.

Florbal chlapců
Ve dnech 21. a 22. 11. 2016 se v Sezimově Ústí uskutečnil florbalový turnaj starších žáků. Naše družstvo ve složení Pánek, Chlaň, Petrů,
Ludvík, Tuček, Petržilka, Košťák, Potušňák, Kujal, Ježek, Loos vyhrálo
svou skupinu a i celkově se stalo vítězem prvního dne. 22. 11. si zahrálo o celkové vítězství s družstvem Jistebnice, které porazilo a zajistilo
si postup do krajského finále v Kaplici. Chlapcům k vítězství blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v kraji.
Mgr. Dana Vorlová

Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50
zve budoucí prvňáčky, jejich rodiče,
prarodiče, sourozence na

Den otevřených dveří
a zábavné odpoledne
7. března 2017 od 15.00 do 17.30 hodin.
Stojící zleva: Vojta Pánek, Jakub Potušňák, Tomáš Petrů, David Šrubař,
Daniel Chlaň, Vojta Tuček
Klečící zleva: Radek Košťák, Vladislav Petržilka, Jan Ludvík, Daniel
Kujal, Václav Ježek

Florbal dívek

Ve středu 23. 11. 2016 se v Sezimově Ústí uskutečnil florbalový turnaj
starších dívek. Naše družstvo ve složení Křiklánová, Luňáková, Kravarová, Bílá, Weinzettlová T., Weinzettlová N., Kozlová, Kabátová, Šímo-

Při návštěvě si můžete prohlédnout všechny prostory naší školy.
Pro děti budou připraveny drobné zábavné aktivity, při kterých
si vyzkouší různé činnosti a posadí se poprvé do školních lavic.
Ukážeme jim, jak vesele, hravě a s využitím moderní techniky
se mohou leccos naučit a zároveň se pobavit. Rodiče se mohou
zeptat přítomných paní učitelek, vychovatelek a vedení školy na
vše, co je zajímá.
Těšíme se na setkání s vámi.
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ZŠ KOMENSKÉHO
Ukončení projektu

Vystoupení v Senior-domě

Projekt „Vzdělání pedagogů školy v oblasti
etické výchovy a začlenění etické výchovy
do vzdělávací praxe formou integrovaných hodin“ byl ukončen 23. 12. 2016. Etická výchova byla zařazena
do ŠVP jako jedno z průřezových témat. Pro vytváření vztahů je nejdůležitějším faktorem osobnost učitele, protože právě
učitel dovede silně ovlivňovat klima ve škole a vybavit žáky
potřebnými hodnotami pro život. Projektu se zúčastnili všichni
pedagogové školy, a to účastí na vybraných seminářích a zpracováním příprav na jednotlivé hodiny etické výchovy.
V rámci projektu získala naše škola učebnice Etická výchova
pro všechny ročníky a pracovní listy, které učebnice vhodně doplňují. Obojí bude usnadňovat výuku. Byly nakoupeny
i pomůcky, např. hry a odborné knihy.
Věříme, že výsledkem celého projektu bude snížení konfliktních situací ve škole, zkvalitnění vztahů ve škole a zlepšení komunikace mezi žáky samotnými i mezi učiteli a žáky.

Stalo se již pěknou tradicí, že v čase krátce před Vánoci navštěvují děti z naší školy Senior-dům, aby potěšily jeho obyvatele. Také letos si připravily pestré pásmo
vystoupení.
Na začátku zatančily dívky z šestých tříd, které připravily své vystoupení pod
vedením Lucie Bláhové, bývalé žákyně školy. Vystřídaly je děti z 3. A se svými
veselými písněmi a děti z 5. A s koledami. Dívky z šestých tříd se mezitím oblékly
do „santovských“ čepiček a sobích parůžků a jejich další vystoupení bylo velmi
rozpustilé.
Poté nastoupil sbor, nově pod vedením Veroniky Ťoupalové, s písněmi Vánoční, Vánoce, Vánoce přicházejí a War is over. Doprovázeli jej Radka Vopavová
na klávesy a Filip Kocourek na baskytaru.
Závěr patřil velkému smíšenému sboru, kdy se k deváťákům opět přidali třeťáci
a společně zazpívali koledy Nesem vám noviny a Štědrej večer nastal. Tím vypukla ta správná atmosféra k vzájemnému přání krásných Vánoc.
Všichni účinkující byli odměněni krásnými dárky ze šikovných rukou obyvatel
Senior-domu a malým pohoštěním, za které moc děkujeme.
Mgr. Dominika Pincová

Mgr. Romana Bláhová

Florbalový kraj
Po úspěchu chlapců z 1. stupně naší školy se podařilo i dívkám
vybojovat medaile, a to bronzové. Ve skupině děvčata ani jednou nezaváhala a všemi výhrami si pojistila postup do semifinále z prvního místa. Semifinálový boj byl až do posledních
minut zápasu velmi vyrovnaný, ale soupeřky ze ZŠ Katovice
nás nakonec dokázaly porazit 1:2. Poslední utkání o bronzové
medaile děvčata zvládla na jedničku, když vyhrála 4:1. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Sestava: Vanessa Marešová, Lucie Nejedlá, Kateřina Holasová, Adéla Stiborová, Adéla Štefanová, Nikita Kyptová, Vendula
Vopavová, Karolína Šimečková, Kamila Viturková, Laura Kodadová.
Mgr. Ilona Klimešová

Vánoční dárek
Naše škola byla obdarována již pár dní před Vánoci. Jako již tradičně
v posledních letech se nám ohlásili zástupci firmy MOTOR JIKOV
GROUP a.s. a přivezli milý dárek. Žáci naší školy se mohou těšit
na nové nářadí ve školních dílnách, které využijí pro svou práci v před-

mětech polytechnického vzdělávání. Za nové pilky, dláta, nůžky, listovou
elektrickou pilku a spoustu dalšího nářadí a materiálu velmi děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Zprávičky z naší školičky
Ve středu 7. prosince se žáci ze Základní umělecké školy
v Soběslavi vydali navštívit malé pacienty z onkologického
oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Účinkující ze třídy Martiny Pechové a Ivy Hovorkové přijeli za dětmi do nemocnice, aby je rozveselili a také trochu naladili vánoční atmosféru. Ale nevezli s sebou jen
hudební nástroje, ale také několik obrázků pohádkových postav, které
namalovali žáci výtvarného oboru naší školy a také koláž z vánočních
přání od všech účinkujících. Na klavír, zobcové a příčné flétny zazněly
známé melodie z pohádek a filmů a do zpěvu závěrečné koledy „Hej,
Vánoce“ se nadšeně zapojili nejen pacienti, ale i rodiče, sestřičky
a lékaři.
Eliška Dolejší

Mgr. Štěpán Ježek
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Koncert v čajovně Rolnička

DDM

Jiří Dědeček

INFORMACE Z DDM
V sobotu 11. 2. pořádáme další Tvořivou dílnu, tentokrát budeme vyrábět úložný box z papíru a látky. Dílna je určena pro děti od 8 let. Začátek
v 9.00 hodin v DDM.
Cena (materiál) 60 Kč, členové zájmových kroužků DDM 50 Kč.
Přihlášky předem v DDM nebo na tel. 381 522 013, 606 200 085
nejpozději do 9. února.
V sobotu 18. 2. pořádáme zájezd do Prahy - „Příběh Pražského hradu“,
kde si budou moci účastníci vyzkoušet etapovou hru s plněním úkolů
z oblasti historie Pražského hradu.
Cena: doprava a vstupné 390 Kč, členové ZK 370 Kč.
Zájemci se mohou hlásit předem v DDM, nejpozději do 13. února.
V úterý 28. 2. (jarní prázdniny) pořádáme přírodovědnou vycházku
na soběslavskou rozhlednu.
Sraz účastníků v 9.30 u DDM v Soběslavi. Přihlášky předem, nejpozději do 24. února v DDM.
Jaroslava Kohoutová

Po lednovém koncertu Jana Buriana se v únoru můžeme těšit na druhého člena někdejší dvojice Burian – Dědeček. Ano je to tak, v únoru
do čajovny Rolnička přijede Jiří Dědeček. Od té doby, co se s Janem
Burianem rozešli nebo spíše rozjeli každý na jiná pódia, natočil hromadu desek a vydal úctyhodnou spoustu
knih, stal se předsedou českého PEN
klubu a málem i ministrem kultury.
Jiří Dědeček dokáže strhnout razantními slovními hříčkami, drsnými vtipy,
ale i nepřikrášlovanou hořkostí. Jeho
humor je břitký a trefný a jeho typický sarkasmus žahavý. Někdy ale
jdou čiré legrácky stranou a je to spíš
smích skrz slzy. Hojně hraje i lyrické
či smutné písničky a propaguje tvorbu Georgese Brassense či Jacquese
Brela.
Neváhejte a přijďte si Jiřího Dědečka poslechnout ve čtvrtek 16. února
v půl osmé do čajovny Rolnička.

Pavel Plát

ROLNIČKA
Diakonie Rolnička
děkuje za podporu v roce 2016
Diakonie Rolnička děkuje všem, kteří nás v roce 2016 podporovali
a pomáhali plnit naše poslání – pomáhat dětem i dospělým s mentálním
a kombinovaným postižením z celého Táborska.
Děkujeme městu Soběslav za dlouholetou podporu.
Děkujeme 45 firemním dárcům za finanční i věcné dary, velmi cenné
je pro nás dlouhodobé partnerství.
Děkujeme 120 individuálním dárcům za pravidelnou i jednorázovou
finanční podporu.
Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří v roce 2016 odpracovali pro
Rolničku zdarma nespočet hodin.
Bez vaší pomoci podpory by Rolnička nebyla, jaká je.

Jmenovitě chceme poděkovat těmto firmám a společnostem:
ABZ knihy, a.s.

Mgr. Jiří Jarušek

ARMED STORE s.r.o.

MirageDistribution s.r.o.

Ateliér 24 spol. s. r. o

ORION knihy - hudba s.r.o.

Autoškola - Motoškola Petr
Sluka

Pavel Kopelent

BANES, spol. s.r.o.

PRO-METAL s.r.o.

Barekol Čejkov s.r.o.
BRISK Tábor a.s.

Rašelina a.s.

DELIKOMAT s. r. o.

RӧchlingEngineeringPlastics
s.r.o

DIPRO spol. s r.o.

RUDI a.s

DITA výrobní družstvo invalidů

Řeznictví Lenka Marcilisová

DK OPEN, spol. s r.o.

Samba Lužnice s.r.o.

Dřevovýroba Václav Vaněk

Snášel Petr Silniční nákladní
doprava

Dynamis, s.r.o.
Fontea a.s.
HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář
HOCHTIEF CZ a.s.
Impregnace Soběslav s.r.o.
INTERSNACK, a.s.
Isolit - Bravo, spol. s r.o.
Ivet.cz s.r.o.
JUDr. Olga Straková
Kostelecké uzeniny a.s
Landeco atelier
„Jsme různí, ale patříme k sobě!“ – foto Pavla Bártová

Pila Pasák a.s.

Společnost přátel hasičů Tábora
a Kostnice
Stáj na Dobré vodě o.s.
Šlechta s.r.o.
Šťastný s.r.o.
ŠVARC - Prodej nábytku
ŠVEHLA LADISLAV
– instalace servis
TEPO-LD s.r.o.
VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o
VSP DATA a.s.

Medicco s.r.o.

Děkujeme a slibujeme, že budeme dělat vše proto, abychom si Vaši podporu zasloužili v roce 2017.
Za Diakonii Rolnička Mgr. Monika Macáková, fundraiserka
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I MY
Od rána do večera
si můžete HRÁT!

Válka Roseových
- skvělé divadlo

Dospěláci i děti: v neděli 12. února od 10 - 22
hodin v kulturním domě v Soběslavi si vyzkoušíte desítky stolních deskových her. Máme
pro vás novinky, naučíme vás hry, které neznáte.

Manželská krize? Tohle je už válka! Vychutnejte
si herecký koncert M. Dlouhého a K. Lojdové
v komedii s hořkým nádechem v úterý 21. února od 19 hodin v Divadle O. Nedbala Tábor.

S radostí vás zveme na třetí ročník oblíbené benefiční akce, na které si s přáteli či dětmi užijete
známé i netradiční hry, příjemně se pobavíte,
vyzkoušíte hračky z půjčovny I MY, které pomáhají dětem s postižením. Na HRAČKOfestu
najdete hry pro kohokoliv od 1 do 150 let :-).
TĚŠÍME SE!
Domácí občerstvení na místě k zakoupení.
Pro nejmenší jsou připravené didaktické hry.
Vstupné 30 Kč. Více na www.hrackofest.cz.

Pomáháme rodičům dětí s postižením, aby
u nich doma válka nevypukla.
Raná péče je služba, která pomáhá těmto rodinám vyrovnat se s novou situací a rozvíjet dovednosti dítěte. Pomozte i vy s I MY :-) a kupte si za 330 Kč vstupenku. K dostání v I MY
(1. p nad Českou poštou) anebo v pokladně divadla. Děkujeme!

Více o představení a rané péči na:
www.imy-sdruzeni.cz.
Těšíme se na vás!
Klára Csirková, koordinátor I MY o.p.s.

SOBÍK
Na začátek února jsme pro Vás připravili stejně
jako v loňském roce karneval v kulturním domě
v Soběslavi. Letos jsme se inspirovali klasickými pohádkami, tak si připravte kostýmy a v neděli 5. 2. od 15 h do 18 h se na Vás budeme
těšit v KD Soběslav na Pohádkovém maškarním
bále. 14. 2. a 15. 2. končí první kurzy Pohybových hrátek, které v Sobíku probíhají od listopadu a hned na ně navážou kurzy další. V úterý
21. 2. a ve středu 22. 2. Vás zveme na ukázkové
hodiny a zápis na Pohybové hrátky.

Novinky

• V pátek 21. 4., 16 h – Čarodějnice na plovárně.
Stále máme v jednání Večerní tvoření s paní
Radkou Sedláčkovou.
Více info na FB a na webu RC Sobík.

Ke konci února bychom rádi maminkám nabídli
nově CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ od 16. týdne
těhotenství a CVIČENÍ PO PORODU vedené
lektorkou Ivou Čejkovou. Ukázková hodina
a zápis do těchto kurzů proběhne ve středu
22. 2. od 17 h v herně RC Sobík.

Během jarních prázdnin od 27. 2. do 3. 3.
bude herna RC Sobík uzavřena.
Kontakt:

Připravujeme:
• V neděli 5. 2., 15 h – 18 h Pohádkový maškarní bál v KD Soběslav
• V sobotu 1. 4., 9 – 15 h Jarní burzu v restauraci v Klenovicích

• Úterý 10.30 h - 11.45 h Pohybové hrátky
III. pro děti 2-3 roky (končí 1. kurz, začíná
nový)
• Středa 9.00 h - 10.15 h Pohybové hrátky
(končí 1. kurz, začíná nový)
• Středa 14.30 h – 17.00 h Volná herna na
objednání - pokud si chcete přijít s dětmi
pohrát do herny RC Sobík, objednejte se
nejdéle v úterý na tel. 778 779 732 – díky
• Pátek 9.00 h – 11.30 h Herna s programem Šikovné ručičky, Písnička, Říkanka (lze také
přijít pouze na Volnou hernu).

Pravidelný program herny RC Sobík:
• Úterý 9.00 h - 10.15 h Pohybové hrátky II.
pro děti 1-2 roky (končí 1. kurz,
začíná nový)

Spolek Rodičovské centrum SOBÍK, nám.
Republiky 110, Soběslav, tel: 728 318 857,
777 933 219, FACEBOOK ‚Spolek Rodičovské
centrum Sobík‘, www.rc-sobik.webnode.cz
Kolektiv RC Sobík

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM KOLEDOVÁNÍM
Vánoční svátky byly
letos pro někoho
krátké a pro mnohé
z nás i pracovní, přesto doufám, že si v nich
každý našel to, co chtěl. I v naší Základní
umělecké škole v Soběslavi a v pěveckém sboru
Anonym Voice jsme trávili Vánoce různě, přesto
jsme všichni měli něco společného, na co jsme
se připravovali již od září, a to byly koncerty
pro Vás, pro naše milé publikum.
Na většině koncertů jsme Vás informovali
o tom, že výtěžek chceme věnovat Honzíkovi z Českých Budějovic, který trpí progre-

sivní svalovou dystrofií (viz následný odkaz
na webových stránkách):
• http://www.casopisbarbar.cz/reportaze/
aby-mi-honzik-neumrel
• http://www.honzik.wbs.cz/
Ve stínu tohoto neradostného životního osudu
malého chlapce se nám naše starosti zdají tak
nějak malichernější a zanedbatelnější. I proto
jsme si při koncertech hraní a zpívání užívali
ještě o něco víc než kdy jindy.
Chci touto cestou poděkovat všem těm, kteří
nás na koncerty pozvali a pronajali nám

zdarma prostory, všem účinkujícím a zejména
Vám všem, kteří jste nás na našich koncertech
obdařili úsměvem, pochvalou, potleskem
a zejména finančním darem. Děkuji všem, kteří
jste nám pomohli se splněním našeho malého
předvánočního předsevzetí a přispěli na léčbu
malého Honzíka.
Za „zušku“ posíláme 8 500 Kč, za Anonym
Voice 12 500 Kč.
Těšíme se na Vás při dalších setkáních.
Za všechny účinkující Irena Molíková
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SOKOL
VI. silvestrovský pochod soběslavských sokolek
Jako každoročně i poslední den v roce 2016
jsme uspořádaly „Silvestrovský pochod“.
Sešlo se nás sedm sokolek v parku u altánku, kde
nás dvě mladé slečny ochotně vyfotografovaly.
Vzaly jsme s sebou dobrou náladu a dva vesele poskakující pejsky. Byl krásný slunný den
a ojíněné stromy i keře vypadaly jako z pohádky
o Mrazíkovi. Kolem Nového rybníka jsme došly až k Mochomůrce, kde jsme se chvíli posadily. U Mochomůrky je přesně to magické místo, kde se v dnešním uspěchaném světě musíme
zastavit a pokochat se výhledem na naše krásné
město s dominantní věží. U Mochomůrky, kterou nějaký dobrý skřítek vkusně ozdobil papírovými zvonečky, nám bylo moc hezky. Dobrý
skřítku, děkujeme.

Za T. J. Sokol Soběslav Helena Hovorková

VZS
Pojďme se klouzat
Jelikož v době vzniku tohoto
článku řádí třeskuté mrazy, které mění naše (oblíbené) vodní
plochy na (rovněž oblíbené) ledové plochy,
je téměř povinností naší Vodní záchranné služby
varovat před souvisejícími riziky. Předně je záhodno, aby led měl tloušťku
minimálně 10 cm, vstupuje-li na něj
jednotlivec,
minimálně 17 cm, vstupuje-li na něj
skupina.
Ve všech případech jde o minima, čím víc,
tím lépe. V případě tekoucích vod, u nás např.
na Lužnici, riziko dále roste vlivem snížené
stability ledu. Totéž se týká různých výpustí
a přítoků rybníků a mělkých míst porostlých vegetací na dně.
Obecně je žádoucí se pohybovat tak, aby
v případě propadnutí jedince či skupiny byl někdo schopen zavolat pomoc (ideálně Hasičský
záchranný sbor na čísle 150 nebo 112), a popř.
mohl sám pomoc poskytnout. K tomu je nezbytné, aby buď byl celou dobu na břehu, nebo
se aspoň pohyboval v jiné části zamrzlé plochy.
Při propadnutí je potřeba uvažovat tak, že riziko existuje na celé ledové ploše a pohyb po ní

je tedy životu nebezpečný pro všechny. Hodláme-li se pustit do (sebe)záchrany, je nezbytné
rozložit svou váhu na co největší plochu, např.
pohybovat se plazením či využít improvizované
pomůcky. O tolik populárním povídání o žebříku se zmiňovat snad raději nebudeme, neb normální člověk si k bruslení vezme spíš svačinu
než žebřík :-).
Ideální by bylo, kdyby každý jedinec měl sebezáchranný prostředek - ledové bodce - jež
se dají sehnat již od cca 130 Kč a propadnuvšímu pomohou vyškrábat se z vody. Koupit se dají
v některých rybářských potřebách a outdorových obchodech. Určitou výhodou by rozhodně
bylo lano nebo ještě lépe úplně obyčejná vodácká “házečka” - buď se dá nebožákovi hodit, nebo
se může zachránce navázat a někdo jej bude
z bezpečného místa jistit.
Někteří naši záchranáři jsou vycvičeni pro záchranu i v takových podmínkách. Chcete-li
si to zkusit “na vlastní kůži” (a případně rozšířit naše řady), nebojte se nám napsat. Kupodivu
je to docela legrace :-).
Vodní záchranná služba ČČK Soběslav
www.vzs-sobeslav.cz
facebook.com/vzssobeslav
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SENIOR-DŮM
Děti věří na Ježíška, ale dospělí
ne. Přesto se stane, že opravdu
Ježíšek přijde i k dospělým.
Jak je to možné? Je! A to se stalo právě u nás!
Koncem listopadu zavolala jedna slečna , která
nechce býti jmenovaná, proto uvádím pouze iniciály – K. Š., jestli je v našem domově někdo,
kdo nemá příbuzné. Ty, o koho se jednalo
to dopředu nevěděli a jaké bylo jejich překvapení, když najednou, 23. 12. ONA slečna přišla
s dárečky. Jejich slzy a dojetí dojalo i nás….
Chci ji ještě touto cestou jednou poděkovat
za to, co krásného pro naše osamocené klienty udělala… Pak někdo řekne, že mladí nemají
cit... Jak je vidět, mají větší, než se komu může
zdát… Řekla mi, že ráda dává dárky a dělá
lidem radost. Kéž by bylo takových milých
a upřímných lidí víc!!!! Moc děkujeme!!!!!
Mgr. Lada Haplová, Sociální pracovnice
Senior domu v Soběslavi

CHOVATELÉ
S blížícím se koncem roku, který je spojen s vánočním shonem, si naši členové vyšetřili čas
a obsadili hned tři výstavy.
Koncem listopadu vystavil př. ing. Kaňka své
plavé brněnské voláče na speciálce tohoto plemene holubů až ve Velkých Pavlovicích.
10. - 11. prosince poslal př. Autrata své rejdiče rostovské a novočerkažské (čestná cena)
do Českých Budějovic a konečně př. Zajíc
a Mašek vystavili své české staváky na speciálce v Kolíně.
Pokud se ohlédneme za rokem 2016, musíme
ho hodnotit pro naši organizaci jako velice
úspěšný. Soběslavští chovatelé obeslali celkem
17 výstav po celé republice a obdrželi celkem
32 ocenění v podobě pohárů, mistrů klubů nebo
čestných cen (není započítána místní výstava).
Jsme přesvědčeni, že ZO ČSCH Soběslav reprezentuje naše město skvělými výsledky a ukazuje na velkou sílu chovatelství v našem regionu.
Všem členům patří velké poděkování a gratulace ke všem úspěchům.
5. ledna 2017 proběhla v klubovně našeho areálu první výborová schůze. Výbor odsouhlasil
dva důležité termíny. Prvním je výroční členská
schůze, a to v neděli 19. února 2017 od 9 hodin
v klubovně, a druhým 29. září – 1. října 2017,
kdy se uskuteční „Tradiční soběslavská výstava.“
V měsíci únoru z důvodu ptačí chřipky se tradiční nedělní trhy nekonají. O dalším konání
Vás budeme informovat v dalším čísle Hlásky.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

POLICEJNÍ DENÍK
NP 2. 12. odcizil v hospodě U Lípy v Soběslavi
peněženku s obsahem. Poškozenému muži byla
způsobena škoda ve výši 3.400 Kč.
P 11. 12. v obci Soběslav poškodil zadní vyhřívané okno u vozidla Škoda Octavia, čímž způ-
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sobil poškozenému škodu ve výši 4.000 Kč.
NP si v období od 16. 12. do 17. 12. nálezem přisvojil mobilní telefon na disco Paluba
v Soběslavi, čímž poškozenému způsobil škodu
ve výši 4.500 Kč.
NP v období od 19. 12. do 20. 12. postříkal
stříbrnou barvou dveře na objektu Domu dětí
a mládeže v obci Soběslav, čímž způsobil dosud
nestanovenou škodu městu Soběslav.
NP 23. 12. odcizil v herně Paluba v Soběslavi
volně odložený mobilní telefon. Poškozenému
způsobil škodu ve výši 4.999 Kč.
NP 30. 12. poškodil na parkovišti před restaurací Paluba v Soběslavi osobní automobil.
Poškozenému způsobil škodu ve výši 15.000
Kč.
NP 31. 12. poškodil na parkovišti v ul. Palackého v Soběslavi osobní automobil. Poškozené
způsobil škodu ve výši 1.800 Kč.
pprap. Romana Šuléřová
(redakčně kráceno)

HASIČI
Události: 10. 12. 2016 – 13. 1. 2017
16.12. Požár zásobníku dřevěných pilin
ve Veselí nad Lužnicí. Zásah provedly jednotky
HZS Jčk PS Soběslav a PS Tábor a jednotka
SDHO Veselí n/L.
20.12. Požár zemědělské usedlosti v obci Žíšov.
Zásah provedla jednotka HZS Jčk PS Soběslav
a jednotky SDHO Veselí n/L a Žíšov.
20.12. Odstranění následků dopravní nehody
osobního a nákladního automobilu u obce
Horusice. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
21.12. Odstranění následků dopravní nehody
dodávkového a nákladního automobilu u obce
Doňov.
24.12. Požár plastového mola na břehu
Černovického potoka v Soběslavi.
25.12. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů ve Veselí nad
Lužnicí. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
27.12. Vyproštění zapadlého nákladního
automobilu v Soběslavi.
28.12. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Ševětín.
Při nehodě byla jedna osoba usmrcena a dvě
zraněny.
30.12. Požár sazí v komíně bytového domu
v obci Skalice.
1.1. Požár rodinného domu v obci Nítovice.
Zásah provedly jednotky HZS Jčk PS Jindřichův
Hradec a PS Soběslav a jednotky SDHO
Veselí n/L, Pluhův Žďár, Kardašova Řečice
a Jindřichův Hradec.
4.1. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu v Soběslavi. Při nehodě
byla zraněna jedna osoba.
11.1.
Požár
dodávkového
automobilu
v Soběslavi.
12.1. Odstranění následků dopravní nehody
nákladního automobilu na dálnici D3.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík
(redakčně kráceno)
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POZVÁNKA DO VESELÍ N. L.
PROGRAM KD
• Pondělí 2. 1. – neděle 12. 2.

• Pátek 17. února

PO UŠI V PAPÍRU

FARNÍ PLES

Výstava amatérské návrhářky Jiřiny Vlkové a šéfredaktora Kulturne.com a fotografa Davida Peltána.

Hraje kapela Vysočinka. Objednávky vstupenek na telefonu: 728 116 183 – I. Stropková.

Projekt nabídne originální modely šatů
vytvořené z papíru, některé z nich vznikly
z novin a časopisů, jiné ze speciálních druhů
papíru.Výstava je přístupná v době konání kulturních akcí nebo po předchozí telefonické domluvě: 381 581 155.
• Sobota 4. února
SPORTOVNÍ PLES
Hraje skupina Las Vegas. Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2016. Moderuje: Tomáš Maruška a Adéla Davidová.
• Neděle 12. února
CELEBRITY
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola – Studio DVA divadlo! Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř
všech umělců v České republice.
• Úterý 14. února
VALENTÝNSKÁ DEGUSTACE ČOKOLÁDY
Ať již Valentýna slavíte či nikoli, přijďte
ochutnat kvalitní čokoládu a pralinky v zamilovaném designu. Součástí degustace
bude přednáška o čokoládě.

• Sobota 18. února
TLUSTÁ BERTA A NÁHODNÝ VÝBĚR
Koncert kapel Tlustá Berta a Náhodný Výběr.
• Neděle 19. února
FARNÍ KARNEVAL
Pořádá farnost Veselí nad Lužnicí, pro děvčata a chlapce do 10 let. Shromáždění masek
od 14:30 hodin, začátek programu v 15 hodin.
• Úterý 21. února
HRDINA ZÁPADU
Příběh mladíka, který se navzdory přiznání
k hrůzostrašnému činu stane hrdinou celé
vesnice. Divadelní hra od Johna Millingtona Synge v podání Divadelní společnosti
Jablonský Jindřichův Hradec.
• Středa 22. února
LISTOVÁNÍ – KAFE A CIGÁRKO
Historky z hereckého podsvětí – Marie Doležalová. Účinkují: Barbora Jánová
a Gustav Hašek.

Program Veselského filmového klubu
• Neděle

5. února
Doba ledová - mamutí drcnutí
• Úterý 7. února
Jak básníci čekají na zázrak
• Čtvrtek 9. února
Zloději zelených koní
• Čtvrtek 16. února
Bezva ženská na krku
Česká romantická komedie

• Neděle 26. února
Pojar dětem
Pásmo českých animovaných filmů Břetislava Pojara, který je znám především jako
tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane, budeme si hrát, Zahrada a Dášeňka.
Psí historie, Hiroshi, O princezně, která
se nesmála, Vánoční balada, Narcoblues.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

ŠLITR, SUCHÝ V OBRAZÁRNĚ ŠPEJCHAR ŽELEČ
Od 20. ledna vystavuje v obrazárně Špejchar
v Želči své obrazy český muzikant a výtvarník
Jiří Šlitr, spolu s Jiřím Suchým z divadla Semafor.
Výstava s náměty z kaváren, barů, ulic a především výjevy jazzových kapel je podána v lehce
humorném tónu a spoluvytváří atmosféru šedesátých let minulého století. Doprovází ji kniha
Moment, ostřím tužku, která nabízí sto dvacet
stran úžasných kreseb Jiřího Šlitr a v textu zmiňuje také krátkou dobu jeho výtvarné činnosti
v Ústředním domě armády v Praze 6.
Vedle Šlitrových známých i dosud nepublikovaných kreseb budou v knize také ukázky
z díla Jiřího Suchého a malíře Rudolfa Mejsna-

ra. Výstava bude přístupná denně kromě pondělí
od 10 do 17 hodin, a to až do 7. března 2017.
-min-
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NA SOBĚSLAVSKÉM ZIMNÍM STADIONU
SE UČÍ BRUSLIT STOVKY DĚTÍ
Už druhou sezonu se na soběslavském zimním stadionu učí bruslit děti nejen z místních
základních a mateřských škol, ale na trénink
bruslení dojíždějí děti z širokého okolí, např.
až z Kamenice nad Lipou. Hodiny bruslení
zajišťuje trenérsky a organizačně spolek Děti
do bruslí, který byl založen především s cílem naučit děti bruslit. „Projekt Děti do bruslí je určen dětem předškolního věku a žákům
1. stupně základních škol. V rámci projektu
se děti učí bruslit pod odborným vedením profesionálních trenérů z Jihočeského kraje a Kraje
Vysočina,“ uvedl zakladatel projektu a trenér
Zdeněk Ondřej. Kromě Soběslavi se v letošním roce bruslí na dalších třech zimních stadionech - v Jindřichově Hradci, Telči a nově
i v Moravských Budějovicích. Předpokládaný
počet dětí v právě probíhajících kurzech bude
cca 1000. V Soběslavi se bruslí od února 2016
a do dnešního dne se zde naučilo bruslit
přibližně 1200 dětí.
Do projektu se postupně zapojují obce a města z Jihočeského kraje a Kraje Vysočina, která
„své“ děti na tréninky posílají a finančně se podílejí na jejich zajištění. Díky finanční podpoře
zapojených měst a obcí nezatěžuje tento sport

příliš rodinné rozpočty, a je tedy přístupný každému dítěti. Rodiče hradí pouze kurz bruslení
v částce 55 Kč za hodinu. „Do projektu se zapojily mateřské a základní školy z přibližně 30
měst a obcí. Vysoký počet dětských bruslařů
činí z Dětí do bruslí naprosto výjimečný projekt v rámci celého Jihočeského kraje. V říjnu
minulého roku se nám dostalo velkého uznání
formou záštity Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy,“ uvedl Ondřej.

„Předškolní dítě vyžaduje různorodou pohybovou aktivitu v zábavné formě, která má
všestranný charakter a rozvíjí hlavně obratnost
a tělesnou koordinaci. Ideální je kombinovat
spontánní aktivity s činností řízenou, organizovanou, vedenou s určitou pravidelností a cí-

lem. Odborné pediatrické postupy doporučují,
aby dítě předškolního věku mělo denně minimálně 60 min. pohybových aktivit střední intenzity. Kurz bruslení je zaměřen na motoriku,
koordinaci a radosti dětí z pohybu na bruslích,
ve speciﬁckém prostředí ledové plochy, která
na děti blahodárně působí. Po stránce zdravotní je samotné bruslení způsobem pohybu, který
má pozitivní vliv na vývoj mladého organismu.
Základy, které v raném věku děti získají, budou
přínosem pro jejich celý budoucí život,“ poznamenal Ondřej.
Na zimním stadionu v Soběslavi je navíc organizována profesionální výuka bruslení a hokeje
pro děti od 4 let v pravidelných hodinách nedělní Školy bruslení včetně středečního a sobotního Hokejového náboru. Do společného projektu se zapojil hokejový klub Spartak Soběslav,
spolek Děti do bruslí a město Soběslav. Školu
bruslení a hokejový nábor vedou profesionální
trenéři Spartaku Soběslav a Děti do bruslí každou neděli od 8:30 hodin. Hokejový nábor má
tréninky každou středu od 17:00 hodin a v sobotu od 8:45 hodin.
Michaela Pimperová /-pim-/

30. Silvestrovský běh ulicemi města Soběslavi
30. ročník Silvestrovského běhu ulicemi města Soběslavi se vydařil.
Ke svému jubileu připravili organizátoři několik změn - nové kategorie
pro ženy a samostatný start dětských kategorií, dále širší zázemí
pro občerstvení sportovců i diváků a několik sportovně - kulturních
vystoupení.
Celá akce začala již ve 21:00 hod. v pátek 30. 12. 2016. Na svátečně
zasněženém soběslavském náměstí vyrostla v prostoru sochy M. J. Husa
„pouť“ s několika stánky, nafukovací cílovou bránou Intersport a stánkem
pro DJ Honzu Pince z Klenovic, který celým večerem provázel. Šatny,
toalety i občerstvení poskytla Hospůdka v Růžku a prostor pro běžce
a diváky doplnil plynový ohřívač poblíž stánku Rolničky Soběslav.
Během prezentace dětských kategorií vystoupily malé mažoretky pod
vedením paní Moravcové. Soběslavská děvčátka pak přidala vystoupení
roztleskávaček ve 23:00 hod. před startem hlavního závodu.
Děti do 10 let startovaly ve 22:00 hod. na trať kolem náměstí dlouhou
450 metrů. Jejich starší kamarádi ve věku 10 – 14 let si následně proběhli
okruhy dva. Po obou závodech následovala světelná show skupiny Fuegnis
z Písku a dekorování medailistů obou dětských kategorií. S prázdnou
neodešli ani ostatní účastníci dětských běhů. Všichni obdrželi originální
sněhuláky z dílny Bohunky Jorové z Březnice a perníčky s nápisem
„Silvestrák 2016“ z pekárny REJ v Plané nad Lužnicí.
Hlavní závod byl odstartován přesně o půlnoci na ulici E. Beneše u areálu
bývalé „Ladovky“. Muži, ženy a družstva se vydali na trať dlouho 2016
metrů značenou světelnou navigací a pořadateli na všech křižovatkách.
Závod, stejně jako dětské běhy, navíc doprovázelo auto Městské policie
Soběslav.

V 6:28 minut posledního dne v roce protrhl cílovou pásku na náměstí
nejrychlejší závodník Dominik Doležal ze Soběslavi. Nejrychlejší
ženou byla Anna Koubová ze Zvěrotic časem 8:23 min. Nejstarším
účastníkem závodu, který se běžel na ideální suché trati při teplotě - 4°C,
byl matador soběslavských „silvestráků“ František Hájíček z Jistebnice
(65). Nejmladším borcem byla Tea Maroušková z Dolního Bukovska (4).
Jako každoročně se na start postavilo i několik družstev soupeřících spíše
o umělecký dojem s ambicí pobavit diváky. To se opět podařilo Hokejisti,
Mrazíci, Raci, paní Müllerová & spol., Pat a Mat a především Námořníci,
kteří dorazili i s Titanicem, rozesmáli a roztleskali několik desítek v mrazu
podupávajících diváků.
Celkem se závodu zúčastnilo rekordních 123 borců!
Na závěr pořadatelé na stupních vítězů, jimiž jsou tradičně schody Husova
památníku, rozdali dalších 7 sad medailí a věcné dary od sponzorů. Závěr
závodu ozdobili svým ohňovým vystoupením opět chlapci z Fuegnis
a nechyběl ani tradiční ohňostroj. Ve 2:30 hod. na Silvestra pořadatelé
sklidili poslední stánek a soběslavské náměstí mohlo v klidu dospat
poslední noc roku 2016.
Za organizátory Lenka a Petr Čápovi
Sponzoři 30. ročníku:
KB Č. Budějovice, INTERSPORT Tábor – Jan Jirák, Hospůdka v Růžku, MADONA Tábor,
DBD CONTROL SYSTEMS, MARY KAY Barbara Dobiášová, QUO Tábor, REJ Planá nad
Lužnicí, Sladké od Blanky, COOP Tábor, Autoškola Sluka, Automotoklub Soběslav, Fitness
Tábor Míra Pražma, Kouzelné weby, OŘÍŠEK Tábor; Bohunka Jorová, Březnice; Hedvika
Dvořáková, Soběslav; Zdeněk Bubník; OVB, Jakub Kašpar; Láďa Ryšavý – potravinové
doplňky; Kožíškovi Č. Budějovice; PEPINO Soběslav; MĚSTO Soběslav.
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AIKIDO

HOKEJ
ROZPIS HOKEJOVÝCH
ZÁPASŮ MUŽŮ
• NE 5. 2.
17:00
HC Vimperk - TJ Spartak Soběslav
• NE 12. 2.
17:00
TJ Spartak Soběslav - HC Slavoj Český Krumlov
• SO 18. 2.
17:00
TJ Lokomotiva Veselí n. L. - TJ Spartak Soběslav
• NE 26. 2.
17:00
TJ Spartak Soběslav - HC Strakonice
• SO 4. 3.
16:30
SK Telč - STJ Spartak Soběslav
Více info na http://www.spsobeslav.cz

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
program sportovišť TJ Spartak na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE

5. 2.
12. 2.
19. 2.
25. 2.
26. 2.

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45

Vánoční stáže

Jak už se stalo pravidlem, proběhla v Soběslavi na konci roku jednodenní dětská stáž
aikido a víkendová stáž dospělých. Dětské
soustředění se konalo v pátek 9. prosince
a dospělí pokračovali v sobotu 10. a neděli
11. prosince v malém sále TJ Spartak
Soběslav.
Obě stáže vedl Lukáš Kulhavý, držitel
4. danu HombuDojoAikikai, s hostem
Miroslavem Mrázem, držitelem 1. danu
HombuDojoAikikai z klubu SaiSei České
Budějovice, který se velmi významně
podílel na výuce při dětské stáži. Velkou
zajímavostí stáže dospělých byla účast
aikidistů z 31 různých měst a obcí.
Děti trénovaly různé druhy pádů, kroků
a technik aikido. Nechyběly ani různé
hry na postřeh, rychlost, mrštnost
a stabilitu. V závěrečné části stáže skládaly
některé děti ze Soběslavi, Humpolce
i Českých Budějovic zkoušky na technické
stupně kyu. Zkoušející byli s dětmi velmi

27. 2.
28. 2.
1. 3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.

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

Konzultant zdravé výživy
Miroslav Němec
bude v Soběslavi
v sobotu 4. 2. a 4. 3. 2017
od 9,30 hodin, v ul. Nerudova - Pekárikovi

spokojeni, neboť děti byly velmi dobře
připraveny a zkoušky tak měly vysokou
úroveň.
Další regionální soustředění dětí proběhne
10. června 2017, kde budou všechny děti
z regionu jižních Čech a Vysočiny opět
skládat zkoušky na technické stupně kyu.
Pravidelné tréninky dětí probíhají každé
úterý od 17.00 hodin v malém sále
TJ Spartak Soběslav. Od nového školního
roku tj. od září 2017 budou mít naši
nejmladší zájemci možnost trénovat
dvoufázově, a to každé úterý a čtvrtek.
Tréninky dospělých se konají každé úterý
a čtvrtek vždy od 18.30 do 20.00 hodin.
Na všechny nové zájemce o toto jedno
z nejmladších japonských bojových umění
se těšíme. Další informace naleznete
na stránkách www.acspartaksobeslav.wz.cz
a www.aikidojih.cz.
Markéta Vaňáková

FOTBAL

JARNÍ PRÁZDNINY
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
vstupné 40 Kč
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Zprávy muži „A“
Dne 13. 1. jsme zahájili přípravu na jarní kola krajského přeboru. Přípravu zahájilo
20 hráčů. Odešel K. Polišenský do Rakouska a do přípravy naskočil Zbyněk Lhotka z Tučap. Jinak by mužstvo mělo zůstat pohromadě a bojovat o přední příčky krajského přeboru.
Trénovat budeme třikrát týdně plus od 28. 1. přípravné zápasy.
So 28. 1.

9,00

11,00

Soběslav

Velešín

UMT Stará Hlína

So 4. 2.

9,00

11,00

Soběslav

Dobrá Voda

UMT Stará Hlína

Ne 5. 2.

16,00

18,00

Jankov

Soběslav

UMT Hluboká

So 11. 2.

10,00

12,00

Tábor 19

Soběslav

UMT Sezimovo Ústí

So 18. 2.

9,00

11,00

Soběslav

J. Hradec

UMT Stará Hlína

Pá 24. 2.

16,00

18,00

Soběslav

Nová Včelnice

UMT Kamenice

So 4. 3.

13,00

15,00
Soběslav
Veselí n. L.
UMT Stará Hlína
Za FK Spartak Soběslav Maršík František, vedoucí mužstva

G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ
... uspořádal 1. 1. Novoroční vyjížďku se startem v Soběslavi a cílem v Želči u Tábora. Cyklisté a cyklistky najeli 30 km okruhem přes Myslkovice,
Košice, Planou nad Lužnicí až do Želče, kde bylo k dispozici malé občerstvení. Novoroční vyjížďky se účastnilo kolem 30 borců.
Martin Švec
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Modernizovaný závod TEUFELBERGER vyrábí
ve Veselí nad Lužnicí lana nejen pro olympiády
Textilní lana se v závodu TEUFELBERGER ve Veselí nad Lužnicí vyrábějí již 21 let, málokdo však ví, že tato lana se používají
po celém světě. Z Veselí tak pochází například lana používaná
olympijským vítězem z Ria 2016, horolezecká lana Mammut nebo
soLITE®, inovativní vysoce pevné vláknové lano pro použití na jeřábech. Abychom mohli dostát rostoucí poptávce, byl závod ve Veselí nad Lužnicí loňského roku modernizován a výrazně rozšířen.
TEUFELBERGER patří v oblasti ocelových lan, textilních lan a stahovacích pásek k předním světovým výrobcům. Ve Veselí se vyrábějí lana pro záchranářské práce a zajištění osob proti pádu, pro
údržbu stromů i technické použití či plachtové lanoví. V průběhu
posledních šesti let se odbyt závodu ztrojnásobil, a proto byly stroje čím dál vytíženější a začal tu být nedostatek prostoru. K tomu
společnost TEUFELBERGER převzala výrobu lan od známé švýcarské značky Mammut, která vyrábí vybavení pro horské sporty.
Proto bylo rozhodnuto, že je závod třeba rozšířit a modernizovat.
Výrobní plocha se zvětšila na více než trojnásobek, došlo k přestěhování 150 strojů uvnitř podniku a do zbývajícího prostoru se
nainstalovaly stroje Mammut z celkem 27 nákladních aut. Oddělení kvality bylo vybaveno moderním zařízením a 14 metrů vysokou
zkušební věží. Ani sklad nepřišel zkrátka, je zde k dispozici 6 000
paletových míst a nejmodernější zařízení na obsluhu regálů. Pan
Mráz, skladník ﬁrmy TEUFELBERGER, nadšeně popisuje: „Nový
sklad je skvělý. Vše jde nyní snadněji a rychleji, můžeme mít na skladě daleko
větší množství výrobků a díky tomu rychleji reagovat na poptávky zákazníků.“
S celkem 220 zaměstnanci a zaměstnankyněmi vyrábíme ročně
téměř 40.000 km lan, kterými bychom mohli obtočit zeměkouli.
V září minulého roku byl nově rozšířený závod slavnostně otevřen.
Dopoledne byli pozváni všichni čeští zaměstnanci a zaměstnankyně se svými rodinami. Plni nadšení a hrdosti jim představovali svá
pracoviště a produkty, které zde pomáhají vyrábět. Díky bohatému
programu pro děti tu ani ti nejmenší netrpěli dlouhou chvílí. Odpoledne pak dorazili kolegové z Rakouska, aby si nový závod také
prohlédli. Podnik oﬁciálně otevřel pan Florian Teufelberger, předseda skupiny TEUFELBERGER, spolu s vedoucími pracovníky
z Veselí nad Lužnicí, panem Emilem Šmejkalem a panem Bohumírem Konrádem. Následoval večer plný tance a příjemných setkání.

Více informací o produktech společnosti TEUFELBERGER a volných pracovních místech naleznete na www.teufelberger.com.
Kamila Hořická
(komerční sdělení)

Pan Václav Mráz, zaměstnanec ﬁrmy TEUFELBERGER od roku 1994

Argentina dosáhla olympijského zlata s lany od TEUFELBERGER, značky
FSE Robline Copyright: Sailing Energy/World Sailing

Rybí restaurace v Třeboni
nabízí pracovní místa:
Číšník, servírka, kuchař,
kuchařka a od března
pomocnou sílu do kuchyně.

Možnost ubytování.
Zájemci volejte:
+ 420 731 175 902
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:

Dřevina: smrk, borovice, bříza

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

Tel. 381 521 169

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Nabízíme:

Vykrmené krůty
váha 9 -14 kg

Přijímáme objednávky na:
vykrmená kuřata (brojlery)
a šestitýdenní krůťata

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších
velikostí, společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II
Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ

• Koupím obrazy a různé staré věci nábytek, vojenské, myslivecké, hodinky, rádia, housle, bankovky, mince,
odznaky, porcelán, knihy a jiné. Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost.
• Tel. 722 777 672
• Koupím dům, byt, nebo chatu v
Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862

sadby. Dle dohody možný rozvoz.
Tel. 739 409 649, www.lsdobesov.cz

• Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

• Koupím mopeda Stadion, Babeta, pionýra nebo jinou starší motorku CZ,
JAWA může být i nepojízdná nebo
náhradní díly. Tel: 721 707 587

• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel. 601 561 420

•

Ořežu nebo porazím váš strom.
Tel: 728 970 057

• Koupím garáž na Moskvě.
Tel: 602 438 401

•

Kdo zhotoví střechu?
Tel. 604 124 081

•

Přijmu vedoucí do textilní provozovny v D. Bukovsku. Mzda 15 000
– 20 000 Kč. Info na tel. 602 496 005

PRODEJ
• Nemovitosti – www.inrekareality.cz
OSTATNÍ
•

Lesní školka Dobešov s.r.o. v jarní
sezoně 2017 nabízí prodej lesních
sazenic prostokořenné a obalované

EET

Druhá vlna
Víme jak na to

Řešení pro každého bez dalších měsíčních poplatků
•
•
•
•

vhodné pro malé prodejce
připojení 3G/4G nebo WiFi
integrovaná termooskárna 57 mm
dlouhá výdrž na baterie (až 10h)

Cena od 4.990,- Kč bez DPH
•
•
•
•

vhodné pro malé a střední prodejce
připojení Ethernet (LAN)
integrovaná termooskárna 58 mm
možnost připojení pokladní zásuvky,
čtečky čárových kódů,
platebního terminálu, atd...

Cena 8.960,- Kč bez DPH
•
•
•
•
•

vhodné pro malé a střední prodejce
připojení WiFi nebo Ethernet (LAN)
integrovaná termooskárna 58 mm
8“ kapacitní dotykový displej
možnost připojení pokladní zásuvky,
čtečky čárových kódů, atd...

Cena 10.990,- Kč bez DPH
•
•
•
•
•

vhodné pro střední a velké prodejce
připojení WiFi nebo Ethernet (LAN)
integrovaná termooskárna 58 mm
10“ kapacitní dotykový displej
možnost připojení pokladní zásuvky,
čtečky čárových kódů,
platebního terminálu, atd...

Cena 14.850,- Kč bez DPH

Malé náměss 941
391 81 Veselí nad Lužnicí
tel.: +420 381 582 365
e-mail: info@vtrcomp.cz
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Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
Ing. David Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

RODINNÝ DŮM
(ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST)
Nabízíme k prodeji rodinný dům (zemědělskou usedlost) v obci Zvěrotice. Plocha pozemku 7.023 m2. Byt 5+1 po částečné rekonstrukci.
Prostorný uzavřený dvůr je obklopen samotnou obytnou části a zemědělskými staveními, část z nich vyžaduje rekonstrukci. Možnost
bydlení s kombinací komerčního využití. Velmi
dobrá dopravní obslužnost,
sjezd na exitu 95 dálnice D3
Praha - České Budějovice.
Cena 1.950.000 Kč.
V případě zájmu volejte:
• 777 599 499
• 381 300 003

Uzávěrka inzerce 10. 2., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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