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Zápisy do mateřských škol
Mateřská škola DUHA Soběslav, Sídl. Míru 750
15. a 16. května 2019, 8 - 11 h a 14.30 - 17 h

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 275
15. a 16. května 2019, 8 - 11.00 h a 14 - 16 h

Mateřská škola Rolnička, Mrázkova ul.
9. 5. 2019, 8 - 16 h
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AKCE V KVĚTNU
Blatské muzeum od 1. 5. otevírá stálé expozice v Rožmberském domě
a ve Smrčkově domě (více na str. 9)
do 8. 6. Ejhle člověk! – výstava prací zájmových kroužků keramiky DDM
3. 5. – 2. 6. Výstava děl Vladimíra Noska z Jindřichova Hradce,
Smrčkův dům, vernisáž 3. 5. od 17 h
4. 5. Automobil Vysmátý – akce na náměstí Republiky – koncert,
skákací hrad, balonky, workshopy, soutěže o ceny aj., 14 h
5. 5. Veselá trojka – koncert, kulturní dům, 19 h
7. 5. Zůstane to mezi námi – divadelní hra, v hlavních rolích
se představí Bob Klepl a Eva Holubová, kulturní dům, 19 h
10. 5. Po škole s Fernando Lopézem, pravidelné hudební setkání
se skupinou Flow Track, ZUŠ, od 19 h (více na str. 8)
13. 5. Miloň Čepelka a Josef Pepson Snětivý – ten píše to a ten zas
tohle – literárně hudební beseda, knihovna, 17 h
15. 5. Romeo a Julie – představení divadelního spolku Komenský,
kulturní dům, 19 h
16. 5. O putovní pohár starosty města Soběslav – 3. ročník turnaje
v iBoccii, sportovní hala, 9 – 13 h
17. 5. Romeo a Julie – představení divadelního spolku Komenský,
kulturní dům, 10.30 h
17. 5. Galapágy – Martin Kákona a Zdeněk Kozlíček se podělí o své
zážitky z cesty po Galapágách, klub Černá kočka, od 18 h
17. 5. Festival pěveckých sborů – vystoupí Novita, Smetana, Canzoneta
a Gaudium, kulturní dům, 19 h (více na str. 9)
18. 5. Pochod na Svákov za strašidlem Doudlo, start u věže Hláska
v 9 - 9.30 h

Informace k volbám

do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu se v Čechách
uskuteční v pátek 24. 5. od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 25. 5. od 8 hodin do 14 hodin. V rámci
celoevropských voleb do Evropského parlamentu si zvolíme 21 zástupců. Vzhledem k tomu, že
v některých zemích EU jsou volby jednodenní a
konají se v neděli, i české výsledky zveřejní Český statistický úřad až po jejich skončení, tedy 26.
května ve 23 hodin.
Voličem je občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let, ale i občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. 5. dosáhne věku
18 let a je nejméně od 10. 5. 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. Ve
volební místnosti prokáže totožnost občanským
průkazem nebo cestovním pasem.
Hlasovací lístky, které obdrží volič na adresu trvalého pobytu nejpozději do 21.5., jsou vytištěny pro
každý kandidující subjekt samostatně a na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas, a to tak,
že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Volič by měl
při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky
dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední
obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích
lístků. V takovém případě by se totiž jednalo
o neplatný hlas voliče.
Tradičně může volič požádat o vydání voličského průkazu, a to osobně nejpozději do 22. 5. nebo
písemně s úředně ověřeným podpisem voliče, tak
aby žádost byla doručena městskému úřadu nejpozději do 17. 5.
Rovněž můžou voliči ze závažných, zejména
zdravotních důvodů požádat městský úřad o možnost hlasovat do přenosné volební schránky.
Výjimkou oproti jiným volbám je informace
pro voliče, kteří změní trvalý pobyt po 14. dubnu. Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat
městský úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí a toto potvrzení
předložit v místě nového trvalého pobytu nebo
ve dnech voleb přímo okrskové volební komisi.
Tento postup se netýká voličů, kteří změní místo
trvalého pobytu jen v rámci téže obce.
Pavlína Chalupská, OOSM

18. 5. Gaudium Praha - koncert, kostel sv. Petra a Pavla, 17 h
21. 5. Autorské čtení spisovatelky Jany Šrámkové, knihovna, 18 h
(více na str. 22)
24. 5. Noc kostelů, kostely v Soběslavi, od 17.30 h (více na str. 7)
25. 5. Oslava výročí založení Českého baráčnictva, Baráčnické obce
Soběslav a Soběslavské chasy mladé, začátek v 9 h na náměstí,
průvod vyjde od kulturního domu v 10 h (více na str.19)
25. 5. Kino pro neposedy, Kino Soběslav, 17 h (více na str. 11)
30. 5. ZUŠ OPEN – vernisáž prací žáků v 17 h v městské knihovně bude
následována koncertem žáků a učitelů v kulturním domě v 18.30 h

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

Středa 15. 5. a 29. 5.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
11. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 2. dubna 2019.

Usnesení č. 11/099/2019
Rada města bere na vědomí zprávu
o hodnocení informačního střediska města Soběslavi za rok 2018 předloženou
pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku Soběslavská hláska za rok 2018 předloženou
pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Novákovou.
Usnesení č. 11/100/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku Senior-domu Soběslav za rok 2018 předloženou ředitelkou senior-domu Ing. Zinou
Petráskovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
4.254,64 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Senior-domu Soběslav na rok
2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 11/101/2019
Rada města schvaluje účetní závěrku
Kulturního domu města Soběslavi za
rok 2018 předloženou ředitelem KDMS
Mgr. Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši
109.475,09 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 85.000 Kč do fondu odměn a 24.475,09 Kč do rezervního fondu
organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního domu města Soběslavi na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení č. 11/102/2019
Rada města projednala návrh změny
č. 1 (rozpočtové opatření) rozpočtu města v roce 2019 předložený pracovnicí
finančního odboru MěÚ Mgr. Lucií
Krejčí a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.
Usnesení č. 11/103/2019
Rada města projednala závěrečný účet
a účetní závěrku města Soběslavi za rok
2018 předložené vedoucí finančního
odboru MěÚ Bc. Zuzanou Schejbalovou
a doporučuje je zastupitelstvu města ke
schválení.
Usnesení č. 11/104/2019
Rada města se seznámila s výsledky
kontroly výkonu samostatné působnosti
provedené Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, Praha, u města Soběslavi. S výsledky
uvedené kontroly bude seznámeno zastu-

pitelstvo města na jednání konaném 17.
4. 2019.
Usnesení č. 11/105/2019
Rada města souhlasí s přijetím finančních
darů Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle seznamu předloženého Ing.
Zinou Petráskovou, ředitelkou Senior
-domu Soběslav, za účelem zajišťování
pečovatelských služeb v těchto obcích.
Usnesení č. 11/106/2019
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
JAFA beton styl, Pohnánec, na dodávku městského mobiliáře (lavičky, stoly,
odpadkové koše) za cenu 162.308 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 11/107/2019
Rada města v návaznosti na své usnesení č. 9/070/2019 souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Soběslav a Správou města Soběslavi,
s. r. o., na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města na rok 2019 ve výši
500.000 Kč na úhradu nákladů spojených
s výstavbou přístřešku na ochranu technického zařízení organizace před povětrnostními vlivy.
Usnesení č. 11/108/2019
Rada města projednala žádost manželů
Komrskových, Plzeň, o provedení rekonstrukce rekreační chaty na pozemku parc.
č. 379 v k. ú. Klenovice, který je v jejich
vlastnictví, a umístění vrtané studny
a jímky na odpadní vody na pozemcích
parc. č. 3756 a 3751 v k. ú. Klenovice,
které jsou ve vlastnictví města. Rada
města s rekonstrukcí chaty dle žádosti
manželů Komrskových souhlasí.
Usnesení č. 11/109/2019
Rada města souhlasí s uzavřením nové
nájemní smlouvy mezi městem Soběslav
a společností CompuTel CZ, s. r. o.,
Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 90,88
m2 v domě čp. 144 na náměstí Republiky,
Soběslav I, na dobu určitou od 1. 5. 2019
do 30. 4. 2024.
Usnesení č. 11/110/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej bytu včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na
společných prostorech v domě čp. 373
v ulici Na Ohradě, Soběslav II, paní Vendule Bryllové, Soběslav, za cenu 899.837
Kč, která se stala vítězkou výběrového
řízení.
Usnesení č. 11/111/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit směnu pozemku p. č.

3835/2 o výměře 468 m2
ve vlastnictví společnosti
MOTOR JIKOV Strojírenská, a. s., Soběslav,
za
část
pozemku
p. č. 3920 o výměře 363 m2 a pozemek
p. č. 534/23 o výměře 6 m2 ve vlastnictví města Soběslavi, všechny v k. ú.
Soběslav. Rozdíl ve výměře doplatí město Soběslav ve výši dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 11/112/2019
Rada města souhlasí na návrh bytové
komise s přenecháním městského bytu
na adrese Soběslav, část Soběslav II,
tř. Dr. Edvarda Beneše čp. 59/34, velikosti 1+0, do nájmu Veronice Šírové
a s přenecháním městského bytu na adrese Soběslav, část Soběslav II, Kadlecova
čp. 306, velikosti 1+0, do nájmu Pavlu
Milotovi.
Usnesení č. 11/113/2019
Rada města souhlasí se zřízením vyhrazeného parkování pro osobu těžce zdravotně postiženou – p. Koláře v Lustigově
ulici v Soběslavi.
Usnesení č. 11/114/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10.
2017 mezi městem Soběslav a firmou
Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, kterým
se specifikují práce památkové obnovy provedené v roce 2019 v rámci akce
„Stavební úpravy domu čp. 1 na náměstí
Republiky v Soběslavi“.
Usnesení č. 11/115/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Vialit Soběslav, spol. s r. o., Soběslav, na
opravu místních komunikací v lokalitě
garáží u sídliště Svákov v Soběslavi za
cenu 310.305 Kč + DPH.

USNESENÍ
12. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 17. dubna 2019.

Usnesení č. 12/116/2019
Rada města bere na vědomí Akční plán
rozvoje sociálních služeb ORP Soběslav
na rok 2019 zpracovaný v rámci projektu
Pokračování komunitního plánování
sociálních služeb ORP Soběslav.
Usnesení č. 12/117/2019
Rada města projednala studii nového
parkoviště a chodníků u Domu dětí a
mládeže v Soběslavi zpracovanou Ing.
Jiřím Lagnerem, Soběslav a souhlasí
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s budoucí realizací tohoto záměru.
Usnesení č. 12/118/2019
Rada města souhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku ve výši 3 tis. Kč
ze schváleného rozpočtu města na rok
2019 na úhradu části nákladů spojených
s účastí p. Oto Kunce, Soběslav (Senior
bowling) na sportovní akci „Mistrovství
Evropy seniorů v bowlingu 2019“, které
se uskuteční 22. – 30. 6. 2019 v Bologni
v Itálii.
Usnesení č. 12/119/2019
Rada města souhlasí s podáním žádosti
Základní školy Soběslav, Komenského
20, do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělání v rámci výzvy
č. 02_18_063 Šablony II pro ZŠ a ŠDVRR prioritní osa 3 OP formou projektu
zjednodušeného vykazování na podporu
osobnostně sociálního a profesního
rozvoje pedagogů, aktivity rozvíjející
ICT v ZŠ, extrakurikulární a rozvojové
aktivity ZŠ v období od 1. 9. 2019 do 31.
8. 2021. Celkové náklady na projekt ve
výši 1.693.262 Kč budou plně hrazeny ze
strukturálních fondů MŠMT.
Usnesení č. 12/120/2019
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o pronájmu pozemku mezi
městem Soběslav a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, Praha, na pronájem části
pozemku (komunikace) parc. č. 3997
v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví
ŘSD, za účelem záboru pro potřeby

stavby „Rekonstrukce střechy zimního
stadionu“ za cenu 72.093,60 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/121/2019
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu mezi městem Soběslav a firmou
PRO-DOMA, SE, Praha, na pronájem
části pozemku p. č. 3701/1v k. ú.
Soběslav o přibližné výměře 2 m2,
který je ve vlastnictví města, za účelem
umístění reklamní cedule. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 5 let
od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.
Usnesení č. 12/122/2019
Rada města souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
mmcité 1, a. s., Bílovice, na dodávku
nového orientačního systému města za
cenu 145.700 Kč + DPH.
Usnesení č. 12/123/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mezi městem
Soběslav a p. Otakarem Slezákem, Tábor, kterým se řeší prodloužení výkonu
činnosti koordinátora bezpečnosti práce
při rekonstrukci domu čp. 1/I na náměstí
Republiky v Soběslavi.
Usnesení č. 12/124/2019
Rada města souhlasí s uzavřením servisní
smlouvy mezi městem Soběslav a firmou
Gordic, spol. s r. o., Jihlava, na zajištění
technické podpory nového ekonomického

systému MěÚ Soběslav.
Usnesení č. 12/125/2019
Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo mezi městem Soběslav
a firmou DIPOS Tábor, a. s., Tábor, na
opravu místních komunikací po zimě
metodou SILKOT za cenu 450 Kč/m2
+ DPH.
Usnesení č. 12/126/2019
Rada
města
schvaluje
výsledek
výběrového řízení na opravu povrchu
místních komunikací v Soběslavi, které
se uskutečnilo 12. 4. 2019 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se
stala firma Strabag, a. s., Praha, provozní
jednotka Soběslav, za cenu 1.125.532,18
Kč + DPH.
Usnesení č. 12/127/2019
Rada
města
schvaluje
výsledek
výběrového řízení na opravu chodníků
v Soběslavi v roce 2019, které se
uskutečnilo 17. 4. 2019 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Radek Bouška, Chotoviny, za cenu
790,- Kč + DPH/m2 chodníku a 480,- Kč
+ DPH za bm silničního obrubníku.
Usnesení č. 12/128/2019
Rada města projednala návrh ředitelky
MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové a ředitelky MŠ Nerudova ul. Bc. Evy Kuklové
na uzavření mateřských škol v Soběslavi
v červenci a srpnu letošního roku.

V dubnu byla zahájena rekonstrukce smuteční síně
S dubnem se přiblížila rekonstrukce
smuteční síně na hřbitově, v rámci které budou provedeny stavební
úpravy stávajícího objektu doplněného o venkovní bezbariérovou rampu
a vyrovnávací schodiště. Výrazně se
změní také interiéry včetně smuteční
síně (viz obr.), přísálí a místnosti pro
pozůstalé. Stavební práce budou probíhat od dubna do října a provede je
firma Spilka a Říha s.r.o.
Smuteční obřady se po omezenou
dobu rekonstrukce budou konat
v Táboře nebo v kostele sv. Marka v
Soběslavi. Staveniště bude z důvodu
bezpečnosti ohraničeno, většina prací
bude probíhat uvnitř budovy. Hřbitov
bude nadále přístupný.
Podrobné informace o rekonstruk-

ci smuteční síně včetně vizualizací
naleznete na www.musobeslav.cz

v sekci Projekty města. 			
		
-min-
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NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU K 31. 3. 2019
V měsíci březnu 2019 došlo v rámci
mikroregionu Soběslavsko k poklesu
podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty 3,02 % v únoru 2019) na 2,13%.
K 31. 3. 2019 bylo v evidenci ÚP 207
nezaměstnaných, z toho bylo 86 žen, což
je 41,55% z celkového počtu uchazečů a
39,61% uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů
vyučených – 37,20%. V evidenci delší než
6 měsíců je 26,09% uchazečů. V průběhu března 2019 bylo nově zaevidováno
37 uchazečů o zaměstnání. Z evidence
v březnu 2019 odešlo celkem 104 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
Na pozitivním vývoji na pracovním trhu
se podílí nejen široké spektrum volných
pracovních míst, ale také proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, jeho
informační a zprostředkovatelské služby a důležitá efektivní spolupráce agend

Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních
dávek. Právě tato úzká provazba, kdy ÚP
ČR posuzuje klienty v rámci obou oblastí
společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje
jejich závislost na dávkách. V rámci standardizovaných, zejména individualizovaných zprostředkovatelských služeb, které
realizují v praxi zaměstnanci ÚP ČR, se
daří úspěšně umisťovat uchazeče o zaměstnání na trh práce, včetně dříve hůře
uplatnitelných klientů.
V rámci mikroregionů okresu Tábor
má Soběslavsko druhý nejnižší podíl
počtu nezaměstnaných osob. Nejnižší
podíl nezaměstnaných osob je na Veselsku (1,80%). Naopak nejvyšší podíl
nezaměstnaných osob je na Jistebnicku
(3,60%). K 31. 3. 2019 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 251 volných pracovních míst. Na jedno pracovní místo
tak připadá 0,82 uchazečů o zaměstnání.

Ze strany zaměstnavatelů je největší zájem tradičně o technické profese (např.
svářeče, seřizovače, obsluha CNC strojů),
dělnické profese a řidiče nákladních automobilů.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj.
počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu
stejného věku je v obci Mezná (4,84%),
nejnižší podíl nezaměstnaných osob na
Soběslavsku je naopak v obcích Chotěmice, Katov, Komárov a Třebějice (0%).
Tučapy a Zvěrotice jsou obce, u kterých
došlo v porovnání s předchozím rokem
k nárůstu nezaměstnanosti. V obci Třebějice zůstal podíl nezaměstnaných osob
na stejné úrovni, u ostatních obcí došlo
k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního
pracoviště ÚP ČR

Počet. obyv.
ve věku 15-64 let

Podíl nezam. osob
k 31. 3. v %

Počet uchazečů

Počet dosažitel.
uchazečů

Podíl nezam. osob
k 31. 3. v %

Soběslav

4347

4,11

104

91

2,09

Mikroregion
Soběslavsko

8392

4,08

207

179

2,13

Název obce

Celou tabulku zahrunující jednotlivé obce v mikroregionu Soběslavsko naleznete na www.musobeslav.cz v sekci Informace
(menu Úřad - Informace - Nezaměstnanost na Soběslavsku).

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Město Soběslav jako vlastník pozemků v lokalitě u sídliště
Svákov v ulici V Paloucích určených územním plánem města
k výstavbě rodinných domů informuje, že v pondělí 10. června
2019 od 15 hodin proběhne v Kulturním domě města Soběslavi
prodej pozemků jako výběrové řízení formou licitace. Licitováno
bude celkem 6 pozemků (viz tabulka).
Číslo pozemku

Parcelní číslo

Výměra v m2

1.

2103/467

993

2.

2103/579

869

3.

2103/580

841

4.

2103/581

842

5.

2103/582

841

6.

2103/583

857

Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města
www.musobeslav.cz, na úředních deskách a v příštím vydání Hlásky. Bližší informace k prodeji pozemků lze také získat

na městském úřadě v budově č. p. 59, na odboru organizačním a správy majetku města Soběslav u paní Jany Křemenové,
tel. 381 508 113, e-mail: kremenova@musobeslav.cz nebo u paní
Pavlíny Chalupské, tel. 381 508 114, e-mail: chalupska@musobeslav.cz.
Prodej pozemků bude realizován jako veřejné výběrové řízení formou licitace prostřednictvím realitní kanceláře SORETA
Group, a.s. pracoviště Tábor (kontakt: soreta@soreta.cz, tel. 605
245 300), s počátečním účastnickým vkladem 20.000 Kč (vratná
jistina) a s minimálním příhozem 5.000 Kč.
Obecné podmínky
• zájemce o pozemek musí být starší 18 let
• občan nebo manželé mohou získat pouze jeden stavební
pozemek nebo podíl na něm
• stavba bude zahájena do 2 let a dokončena do 7 let
od zakoupení pozemku
Vyvolávací kupní cena (vč. inženýrských sítí) je 650 Kč/m2
+ 21% DPH.
Jana Křemenová, vedoucí OOSM
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NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
ZÍSKALO TITUL PRESTA
Ve středu 10. dubna se v Clarion Congress hotelu v Českých
Budějovicích konalo vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky stavebních realizací jižních Čech PRESTA 2016 – 2018. V kategorii
„V. Ostatní stavby“ zvítězila rekonstrukce náměstí Republiky.
Soutěž vyhlásily Český svaz
stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a Jihočeský kraj
pod záštitou hejtmanky jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské. Letos do ní bylo přihlášeno
52 staveb v různých kategoriích.

Cenu s diplomem si na Reprezentativním společenském večeru stavařů v Clarion Congress
hotelu převzal autor projektu
rekonstrukce náměstí ing. arch.
Jaromír Kročák. Zeptala jsem
se na jeho pocity: „Jsem moc
rád, protože cesta k dokončení
rekonstrukce náměstí byla dlouhá a někdy kostrbatá. Měli jsme
vizi, že se z větší části přiblížíme
původní podobě náměstí vyjma
zachování úhlopříčného vedení
dopravy, které jsme nepovažovali za vhodné obnovovat. Současný kruhový objezd z hlediska
dopravy funguje velmi dobře
a jiné řešení vnímám spíše jako
změnu k horšímu. První veřejné
projednání se nesešlo s dobrými
ohlasy veřejnosti, která chtěla zachovat v centru více zeleně. Takže jsme začali pracovat
s travnatými plochami a dnes
s odstupem deseti let mohu říct,
že výsledek je příjemný.“
J. Kročák zmínil, že se vždy

snažil zohlednit připomínky občanů, některé ale nebyly reálné,
a přesto vyvolávaly velké emoce, včetně zachování lip u kostela sv. Petra a Pavla. Vyjádřil
se také k velikosti náměstí: „Na
první pohled se může zdát, že je
na náměstí hodně nevyužitého
prostoru. Ale i trhy se již s přicházející sezonou začínají rozšiřovat na severní i jižní plochu.
Náměstí má být v první řadě
univerzálně využitelný prostor,
kde se dají uspořádat i větší
akce. Na ploše je v současnosti
všechno potřebné i pro pořádání akcí většího rozsahu, včetně
základů pro ukotvení stanů nebo
pódia. Během pořádání kulturních akcí bude dobře, když bude
větší plocha k dispozici.“
Podoba náměstí ale ještě není
finální. Již nyní se pilně pracuje
na výběru stánku s občerstvením, který na náměstí Republiky
bude umístěn. Záměrem města
je pořádat zde různé akce, mezi
nimiž mohou být i vystoupení
kapel, divadlo, taneční večery
apod. Není ovšem jednoduché
vše organizačně zajistit. V jednání je v současnosti také vodní
prvek v severní části centrální
plochy náměstí, kde jsou připraveny vývody vody a kanalizace.
Výběr prvku již pravděpodobně
proběhne v režii jiného projektanta. Dle J. Kročáka by mělo jít
ale o umělecké dílo a především
by mělo dobře ladit s historickým rázem náměstí.
V rámci slavnostního večera
byly vyhlášeny také výsledky
soutěžní přehlídky PRESTA
STUDENT jihočeských stavebních škol. „Kdysi dávno jsem byl
v porotě, takže to mohu porovnat. Úroveň se velice zlepšila
a studenti podávají stále lepší
výkony. Mile mě překvapili,“
zmínil na závěr J. Kročák.		
		
-min-

NÁMĚSTÍ ROZKVETLO
ČERVENO-ŽLUTĚ
Po dlouhé zimě se příroda opět probouzí k životu,
a zdejšímu náměstí Republiky to sluší. Květiny na
náměstí jsou v plném květu a olisťovat se začínají také
stromy. V květnu po posledních „mrazíkách“ bude
barevné krásy v centru města ale ještě více. Opět budou
nainstalovány čtyři květinové pyramidy, sloupy veřejného osvětlení tentokrát ozdobí šest květinových nádob
a letos poprvé květiny pokvetou také na balkoně hlavní
budovy MěÚ Soběslav.			
-min-

I Soběslavští mají příležitost
zasadit společně stromy.
S předjařím jsme se v Soběslavi dočkali spíše kácení, podzim by ale mohl být ve znamení sázení
stromů. Nadace Partnerství vypsala další kolo
grantové soutěže Výsadba stromů. Do soutěže je
možné přihlásit projekty na výsadbu stromů realizovanou společnými silami dobrovolníků. Pokud
tedy máte chuť zasadit stromy buď jako oázu stínu
u vašeho oblíbeného hřiště nebo místa k posezení,
nebo třeba jako alej, tohle je příležitost. Není to
žádný obří projekt, finanční strop žádosti je 30 tis.
Kč, ale přesto je to skvělá příležitost, jak si osahat komunitní práci. Je samozřejmě potřeba před
výsadbou mít dobře promyšlené místo a mít souhlas vlastníka pozemku. Projekty musí obsahovat
i závazek následné péče o vysazené stromy, tedy
se nejedná o žádnou divokou akci, ale opravdu o
promyšlenou výsadbu, která dává smysl a je i závazkem. Ostatně stromy a aleje přece nespojují jen
místa tady a teď, ale propojují nás s generacemi
před námi a v tomto případě i s těmi, kteří přijdou
po nás. Pokud vás tahle výzva zaujala, podívejte
se www.nadacepartnerstvi.cz případně kontaktujte
autora článku. Šanci podat projekt máte do konce
května. Sázet se bude letos na podzim.
Zdeněk Kozlíček,
Komise pro ŽP a OH, (e-mail: z.kozlicek@gmail.com)
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Dne 19. května se dožívá 90 let
paní Blažena Hrušková. Obyčejná žena s obyčejným životem, ale s otevřeným srdcem
pro všechny. Pro svou rodinu,
známé a své vrstevníky, na
které vzpomíná a ráda si o nich
povídá.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:

Za lásku, starostlivost a neutuchající pomoc, děkují
dcery Jarka a Bláža s rodinami a do dalších let přejí
hodně zdraví a duševní svěžesti.

Město Soběslav vykonávalo v předchozích měsících průběžné kontroly
stanovišť tříděného odpadu a následně je hodnotilo. Bylo zjištěno, že se
zde nachází místa málo využívaná,
ale i místa, kde kapacita potřebám
občanů často již nestačí. Problém
přeplněnosti se týká zejména nádob
na plast a papír. Aby se obyvatelé
Soběslavi nemuseli nadále setkávat
s překážkami při třídění těchto
komodit a svoz byl i ekonomicky příznivější, bude v průběhu května provedena výměna menších kontejnerů
za větší. K úpravám dojde v ulicích
Bezděkova, Tyršova, u prodejny Trio
a u gymnázia. Tato drobná reorganizace, doufáme, přispěje k zjednodušení
třídění odpadů v Soběslavi a povede
tak nepřímo i k jeho zlepšení.
Zuzana Černá

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele
nemovitostí, které dosud nejsou připojené na veřejnou kanalizaci, na
povinnost řádně likvidovat odpadní vody (splaškové vody) ve smyslu
platných zákonných předpisů.
Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiku na
čistírnu odpadních vod oprávněnou
osobou.
Vodoprávní úřad bude provádět v dotčených lokalitách dozory, při kterých
bude vlastník obytného domu povinen
předložit doklad o vyvezení žumpy
či septiku (min. 1x za rok).
Při nesplnění dané povinnosti hrozí
vlastníkovi (uživateli) nemovitosti za
porušení vodního zákona nemalý finanční postih.
vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Marie Staňková

VZPOMÍNÁME
Dne
8.
května
uplyne
8 let, co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček pan
Jan Jirous.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomene manželka
Věra, synové Jan s rodinou
a Martin.

•
•
•
•

Martin Janoušek
Vojtěch Hrdlička
Efraim Dračka
Ema Kotlárová

Nově narozeným občánkům přejeme šťastný
život.

Úmrtí:
•
•
•
•

Julie Marčíková
Jiří Kraus
Karel Klečacký
Bohuslav Míchal

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC,
kdy se zasvěcuje svátek.“
Je tu květen a s ním zvláštní večer, kdy
budou dveře soběslavských kostelů otevřené až dlouho do noci. Svátek Noci
kostelů, který letos připadá na 24. 5.,
začneme tradičně v 17,30 ekumenickou
bohoslužbou. Během večera a noci se ale
můžete těšit i na U.F.O., které bude znít
flétnami. Ano, U.F.O. je totiž orchestr
příčných fléten, který propojuje generace a spojuje také Soběslav s Jindřichovým Hradcem díky spolupráci zdejších
základních uměleckých škol. K flétnám
se jako hosté připojí členové kytarového
souboru soběslavské ZUŠ. Nebojte se,
nebude znít žádná mimozemská hudba,
zážitek to však bude jistě mimořádný!
A nebude to jediné spojení Hradce
a Soběslavi. Naše dvě města tento večer propojí i unikátní biblický paramost.
K nám i do Hradce totiž přijede uznávaný překladatel biblických knih Saša Flek,
autor populárního překladu Bible 21
a bestselleru posledních měsíců - Parabible. Saša vám dokáže, že Bible je nanejvýš aktuální text, který umí promlouvat
i jazykem dneška. Zapomeňte na pastýře
a farizeje a místa vzdálená v historii. Vydejte se s apoštoly do hospody, na nákupy
nebo do TV show, uvidíte, že všude tam

můžete zažít stejné příběhy, o kterých
vypráví staré texty evangelia, protože
záchrana, o které mluví ty dobré zprávy
z přelomu letopočtu, se děje i tady a teď!

Těšit se můžete i na tradiční nočně-kostelní hru z dílny Drak’n’Roses a chybět
nebude ani oblíbené čtení na dobrou noc
u Víta. Nestyďte se a vaši oblíbenou knihu vezměte s sebou, je to radost ze sdílení, žádné suchopárné přednášení.
Nezapomeňte si už teď ve svých diářích
zasvětit čtvrtý květnový pátek Noci kostelů. Dveře budou 24. 5. otevřeny a vám
bude do zpěvu!
Zdeněk Kozlíček,
koordinátor Noci kostelů v Soběslavi
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PO ŠKOLE

S FERNANDO LÓPEZEM

Hostem květnového dílu klubového
pořadu kapely Flow Track PO ŠKOLE bude Fernando López, antropolog,
písničkář a kytarista pocházející ze
středoamerického státu Guatemala.
Před lety musel ze své rodné země
za dramatických okolností emigrovat,
aby si zachránil život, a tak jeho příležitostným působištěm je nyní Norsko, odkud podniká hudební výpravy
převážně do zemí Evropy, kde je často
hostem prestižních hudebních a divadelních pódií.
Odborníci oceňují především jeho
podmanivý hudební výraz umocněný vynikající kytarovou technikou
mexické školy. Několikrát navštívil i
Českou republiku a jeho koncerty mívají mimořádný ohlas. Dokáže totiž
navázat s diváky tak těsný kontakt, že

velmi brzy mizí předěl mezi scénou a
hledištěm.
Fernando miluje poezii a hudbu a
je přesvědčený, že díky nim mohou
být slyšet i lidé, kterým se nedostává
spravedlnosti. V Jižní Americe je populárním umělcem, který účinkoval i
na předávání Nobelovy ceny za mír.
Jeho písně jsou plné víry v lidskost a
lásky k vlasti – přesně v duchu tradice
latinskoamerické hudby.
V rámci svého turné po České republice Fernando navštíví
také Soběslav. Setkat se s
touto
zajímavou
osobností
můžete na koncertě v pátek 10. 5.
od 19 hodin v sále ZUŠ Soběslav.
Srdečně zve kapela Flow Track.

SETKÁNÍ S HUDBOU

Výstava kvetoucích kaktusů
24. - 27. 5. 2019

3. – 13. 7. 2019
Přihlášky na kurzy pro obory housle, klavír, zpěv a violloncello
naleznete na webové adrese www.setkanishudbou.cz

pá - ne 8 - 18, po 8 - 17 h

botanická zahrada Tábor

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Milí čtenáři, upozorňujeme Vás, že knihovna bude otevřena v sobotu v měsíci květnu dvakrát, a to 4. 5. a poté 25. 5.,
z důvodu výročí baráčníků a vyšší návštěvnosti. V měsíci červnu nebude knihovna otevřena žádnou sobotu. Děkujeme
za pochopení.

MILOŇ ČEPELKA A JOSEF PEPSON SNĚTIVÝ
– TEN PÍŠE TO A TEN ZAS TOHLE
literárně-hudební beseda se bude konat v městské knihovně 13. 5. od 17:00  
Cimrmanolog a umělec slova
psaného, mluveného i zpívaného Miloň Čepelka a hudebník
a spisovatel Josef Pepson Snětivý
představí své knihy Nebožtík na
rynku a Ženy, které rozdávají
adventní věnce, stejně jako
další
prozaické,
poetické
a cestovatelské tituly, pod nimiž
jsou podepsáni.
Hudební doprovod: Josef Pepson
Snětivý.

LEPOPO
recitace básní z pera Hany
Veselé, Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka

11. 6. 2019
od 17.30 h
Městská knihovna Soběslav
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Pěvecký sbor NOVITA zve všechny milovníky sborového zpěvu na ojedinělý
koncert smíšeného pěveckého sboru

Pěvecký sbor Novita

G AU D I U M P R A H A,
již popáté zve na

Festival pěveckých sborů
pátek 17. května od 19:00
kulturní dům
Kromě pořádající Novity uslyšíte pražské
Gaudium, omládnete s českobudějovickou
Canzonetou a budete moci slíznout i jindřichohradeckou Smetanu.
Těšíme se na Vás a na Vaše uši, hladové po
dobré hudbě.

STÁLÉ EXPOZICE OTEVŘENY!
Od 1. 5. až do konce září můžete denně
kromě pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30 –
17:00) navštívit oba soběslavské objekty Blatského muzea.
V Rožmberském domě na
Vás čeká největší přírodovědná expozice v jižních
Čechách a umělecko-historická expozice „Soběslav
– město pětilisté růže“
s modelem města v době
vlády posledních Rožmberků. Smrčkův dům nabízí etnografickou expozicí „Život na Blatech a Kozácku“, oceněnou 2. místem v soutěži
Gloria musaealis za rok 2017, a obrazovou
galerii regionálních tvůrců nazvanou
„Krajina Táborska ve výtvarném umění“.
Pro děti je v národopisné expozici připravena tematická herna doplněná o interaktivní prvky v jednotlivých sálech. Weisův
dům ve Veselí nad Lužnicí bude v letošním roce z důvodu rekonstrukce uzavřen.
KERAMIKA NA TÉMA EJHLE
ČLOVĚK!
Letní návštěvnickou sezonu jsme zahájili
tradičně, tzn. poslední dubnový pátek vernisáží výstavy keramiky.
Již 15. prezentace tvorby dětí i dospělých
z keramických kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor, vedených
Janou Povondrovou, tentokrát představuje
zamyšlení místních tvůrců nad druhem,
který se nazývá pán tvorstva. Výstava
v Rožmberském domě potrvá do 8. 6.

který se koná v sobotu 18. května 2019 v 17 hodin v nádherném prostředí
kostela sv. Petra a Pavla v Soběslavi. V loňském roce oslavil sbor 30 let od
svého založení sbormistry Vladislavem a Zdenou Součkovými. Základem se
staly bývalé členky dětského sboru Radost Praha. Postupně je doplnili nadšenci
zpívání z řad rodičů a o rok později se název změnil na GAUDIUM. Řady členů
se rozšířily až k pěti desítkám zpěváků. Oba zakladatelé, sbormistři V. Souček
a Z. Součková, sbor vedou dosud. Za svou uměleckou činnost byli odměněni
Cenou B. Smetany, Cenou F. Lýska, medailí MŠMT 1. stupně.

Činnost sboru je velice rozsáhlá, pravidelně koncertuje v Praze (Betlémská
kaple Rudolfinum) i v zahraničí - Německu, Belgii, Francii a dalších evrop-

ských zemích. V polském Krakově získal vyznamenání ,,Za udržování tradice
sborového zpěvu“. Spolupracuje s řadou renomovaných umělců. Repertoár sboru je velmi pestrý.
Bližší informace naleznete na www.gaudiumpraha.org
Srdečně zveme
				

HORIZONTÁLY A VERTIKÁLY
VLADIMÍRA NOSKA
V pátek 3. 5. v 17 hodin zahájíme v komorní galerii Smrčkova domu výstavu z
díla Vladimíra Noska z Jindřichova Hradce, člena Volného sdružení umělců jižních
Čech. V poslední době se věnuje především koláži, kterou zpracovává klasickými postupy pomocí lepidla a nůžek. Často
pracuje s geometrií a grafickým citem,
které občas oživí surrealistickým prvkem.
Prvotní námětově rozrůzněné koláže postupně vystřídaly ucelené soubory pevně
svázané tématem i způsobem zpracování.
V posledním období stále více inklinuje k abstraktnímu zobrazení s využitím
úzkých proužků v horizontálním a vertikálním směru a různých geometrických
tvarů. Společným rysem zůstává barevná
střídmost, grafická preciznost a ucelená
kompozice. Název výstavy symbolizuje
dva základní aspekty, formální provedení
koláží a určitý ideový náboj vyjadřující
hloubku a šíři lidského vnímání. Výstava
potrvá do 2. 6.
PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM,
mj. na Dráchovské tůně
S příchodem jara startuje i 17. ročník přírodovědných exkurzí, které pořádáme ve
spolupráci s dalšími partnery v regionu.
Aktuální program najdete v letácích, které
jsou k dispozici v muzeu, anebo na internetových stránkách www.blatskemuzeum.
cz v oddíle Exkurze. V květnu Vás vedle několika Vítání ptačího zpěvu zveme
na exkurzi Za obojživelníky a jarními
rostlinami na Dráchovské tůně, která
pod vedením Davida Fischera a Daniela

Eva Králová

Abazida proběhne v neděli 12. 5. Chceme
Vám představit dokončenou revitalizaci
přírodní rezervace, provedenou s cílem
zajistit optimální podmínky pro život
chráněných ryb, obojživelníků a plazů.
Sraz je u mostu v Dráchově v 9:30.
ZMIZELÉ VESELÍ
V sobotu 18. 5. Vás zveme na další vlastivědnou exkurzi, kterou jsme připravili
společně se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí a okolí. Komentovanou
procházku po městě, tentokrát pod názvem Zmizelé Veselí, tradičně povedou
Václav Jelínek a Petr Šťovíček. Projdeme
se po náměstí T. G. Masaryka a části Budějovické ulice, kde si povíme o zmizelých živnostech a někdejších podobách
domů a na fotografiích je porovnáme se
současností. Vyrazíme v 9:30 hodin od
Kavárny Pod věží, kde bude ke koupi také
nejnovější číslo odborného časopisu Husitský Tábor, obsahující archeologickou
studii Miloše Drdy věnovanou mlýnům
v oblasti Veselských pískoven.
LISTOPAD 1989 – STAŇTE
SE SPOLUTVŮRCI VÝSTAVY!
V podzimních měsících bychom se rádi
připojili k oslavám 30. výročí sametové revoluce, a to výstavou představující
dobové fotografie a artefakty přímo odtud ze Soběslavi. Pokud vlastníte jakékoli
fotografie z demonstrací či generální stávky, plakáty, letáčky, odznaky Občanského
fóra atp., budeme vděčni za jejich zapůjčení pro výstavní účely.
Na viděnou a na spolupráci
se těší Daniel Abazid a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD – květen
Pondělí
Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek

17.00
16.00
18.00
13.30
15.30
17.00
17.00
18.00
19.00

Pravidelné akce:

DS Komenský
Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
DS Komenský
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Soběslavská chasa mladá
Veselá trojka, koncert, velký sál, vstupné 230 Kč

Neděle

5. 5. 19.00

Úterý 		

7. 5. 19.00 	„Zůstane to mezi námi“- Bob Klepl a Eva
Holubová, zábavný pořad, velký sál, vstupné 390 Kč

Středa 		

8. 5. 17.00 	Swingband – sváteční koncert, náměstí Republiky
(v případě nepříznivého počasí v KD)

Čtvrtek

9. 5. 8.30 	Divadelní centrum, Lazy Goat, divadelní představení
pro ZŠ E. Beneše, velký sál

Středa 		

15. 5. 19.00 	DS Komenský, Romeo a Julie, divadelní představení,
velký sál, vstupné 100 Kč

Pátek 		

17. 5. 10.30 	DS Komenský, Romeo a Julie, divadelní představení
pro ZŠ Komenského, velký sál

Pátek 		

17. 5. 19.00 	5. festival pěveckých sborů – Novita, Smetana,
Canzoneta a Gaudium, velký sál, vstupné 60 Kč

Sobota

18. 5. 9.00 – 9.30 Pochod za strašidýlkem Doudlem, start u Hlásky!

Sobota

25. 5. 12.30 	Slavnostní zasedání u příležitosti 145. výročí Českého Baráčnictva a 90. výročí obce baráčníků „Vitoraz“ Soběslav, velký sál

Čtvrtek

30. 5. 18.30

Pátek 		
31. 5. 10.00
				

ZUŠ OPEN – Koncert žáků a učitelů, velký sál
Zpívací písničky – Jarka Richterová pro MŠ Duha, 		
velký sál

Připravujeme:
Sobota
Pátek 		

8. června 12.00 	Soběslavské pivní slavnosti, nádvoří Rožmberského
hradu, vstupné v předprodeji 150 Kč
13. září ve 21.00 A
 nna K. – koncert – živě na nádvoří soběslavského
hradu v předvečer Soběslavských slavností
Vstupenky v předprodeji za 350 Kč včetně online prodeje ...

Taneční kurzy 2019
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 7. září od 18 hodin – končíme Věnečkem
7. prosince 2019. Kurzovné je 1 500 Kč. (10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot.)
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný). Informace osobně v kanceláři KD
nebo telefonicky 724 378 898, 381 524 261 nebo e-mailem: jarka.palasova@seznam.cz.
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RENATA JELENOVÁ, MŠ NERUDOVA SOBĚSLAV A
KDMS

VÁS ZVOU NA

PUTOVÁNÍ DO LESA SVÁKOVA

ZA STRAŠIDLEM
DOUDLEM

SOBOTA 18.KVĚTNA

9.-9.30 START U HLÁSKY, 11.30 SVÁKOV PROGRAM
ZVEME DĚTI I DOSPĚLÉ NA POCHOD ZA STRAŠIDLEM DOUDLEM DO LESA SVÁKOVA. PUTOVAT
MŮŽETE
PO iTRASE
PODLE na
MAPY,
KTEROU OBDRŽÍTE
NA STARTU
U VĚŽE HLÁSKY.
Zveme
děti
dospělé
pochod
za strašidlem
Doudlem
doODMĚNA
lesa
NA
SVÁKOVĚ
NA VÁS
ČEKÁ STRAŠIDÝLKO
DOUDLO,
HRY S PŘEKVAPENÍM,
SLADKÁ
A OPÉKÁNÍ
BUŘTŮ
NA OHNI.
Svákov.
po trase
podle
mapy, kterou obdržíte na
BUŘTY,
PITÍ Putovat
A PEČIVO SImůžete
VEZMĚTE VLASTNÍ.
INFO:čeká
KDMSstrašidýlko
381 524 261 Doudlo,
startu u věže Hláska. Na Svákově na Vás

hry s překvapením, sladká odměna a opékání vuřtů na ohni.
Vuřty, pití i pečivo si vezměte vlastní.

Filmová událost sezony:
Premiéra Kina pro neposedy
Hledejte, jak chcete, projezděte republiku, něco takového
ale bez přehánění najdete jen v Soběslavi.
Pamatujete si na svou první návštěvu kina? Jakpak by ne.
Pohyblivé obrázky se střídají na plátně, v potemnělém sále
se dá napětí krájet a vy už tehdy víte, že chcete vidět další.
A další...
Některé děti si přitom podobně krásný zážitek užít nemohou. Stává se, že při projekci vyrušují. Ať už pobíháním
nebo pokřikováním. Rodiče s nimi pak často raději do
společnosti ani nevyrazí. A není to škoda?
I MY bychom jim chtěli dopřát krásu z promítání. Už
25. května v 17:00 tak v soběslavském kině spustíme zbrusu nový projekt KINO PRO NEPOSEDY. Máte doma malého nezbedu? Vezměte ho s sebou, jen ať se vyřádí! Tady
na něj nikdo skrze prsty koukat nebude. Nemáte? Přijďte
stejně. Vítán je každý, komu nevadí trocha ruchu.
Všechno, co potřebujete vědět (termíny, vstupenky, promítané filmy) najdete na www.imypomahame.cz/kino.
Pavel Fukar, PR specialista I MY, o. p. s.
www.imypomahame.cz
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MŠ DUHA
Měsíc duben nás
lákal
k
tomu,
abychom
trávili
co nejvíce času
venku. Maximálně
využíváme přírodní
učebnu i další části naší zahrady. Právě na
zahradě si pro nás jedno dopoledne připravili lesníci několik stanovišť, kde se děti
seznámily s lesnictvím, myslivostí i kynologií. Děti poznávaly různá zvířata, hodnotily dovednosti loveckého psa a hrou se
učily, jak se prořezávají stromky v lese,
nebo jak je třeba chránit mladé stromky
před zvířaty.

přijímacího řízení i o jeho kritériích se můžete dočíst na našich webových stránkách
www.msduhasobeslav.cz. Co nás čeká do
konce školního roku?
V měsíci květnu pozveme maminky a babičky, abychom společně oslavili jejich
svátek, poslední květnový pátek si zase
užijeme svátek všech dětí. Vydáme se na
zajímavé výlety autobusem. A v měsíci
červnu se jako už tradičně rozloučíme
s předškoláky, čas totiž utíká jako voda
a my opět vypustíme do další životní
etapy další děti…
Kolektiv MŠ DUHA

Ve dnech 15.5. a 16.5. se budou konat zápisy do Mateřské školy DUHA
Soběslav. Více informací o průběhu

MŠ NERUDOVA
28. března se v naší školce uskutečnila již 20. Kouzelná noc. Celá akce je pro
děti obrovským zážitkem, a to nejen proto, že přespí ve školce. Co se letos stalo
a jaké dobrodružství jsme zažili, si můžete
přečíst na následujících řádkách, které nám poskytla paní Jarka
Blažková, babička předškolačky Timinky. Děkujeme.

Příběh ze školky - Babičko, zapiš to
Dnes do školky Nerudovky přišlo Sluníčko a řeklo dětem, že přichází královna Ledovka a chce jím vzít vílu Sedmikrásku. Ale děti
zavolaly skřítka Neruďáčka, který jim pomohl. Sluníčko a skřítek šli hlídat vílu Sedmikrásku. A zatím přišla k dětem královna
Ledovka a ptala se, kde je víla, ale děti jí to neřekly. Pája to skoro
prozradil. Královna to naštěstí neslyšela a řvala, že to chce vědět.
Odešla a přišlo sluníčko a skřítek. Děti se překřikovaly, že jsem
si musela zacpávat uši. Přišla paní ředitelka se špatnou zprávou
a řekla nám, že královna Ledovka unesla Sedmikrásku. Při
procházce jsme našli divný praporky. Byly rozvěšené po stromech
a ukázaly nám cestu na promenádu. Paní učitelka Janička uviděla
v příkopu vílu. Děti ji probudily, ale zlá královna Zimy ji zmenšila.
Ukryla ji do kostky ledu a sluníčko zaslechlo, že ji jde ukrýt do
sklepů v Hlásce. Děti se vrátily do školky a začaly obědvat.
A kdyby někdo viděl ženu s holí, která má pět stříbrných koleček,
volejte na č. tel. 0000.
Druhý den děti z Nerudovky přišly v 17 hodin do školky a šly jíst.
Když se všichni najedli, šli se umýt a obléct do šatny. Potom se
seřadili a šli, ale sluníčko jim řeklo, že královna Ledovka tušila,
že chceme zachránit vílu Sedmikrásku. Tak nám začarovala
cestu. Tajnými cestami jsme došli až na hrad. Tam královna
věznila vílu. A sluníčko dostalo nápad, že půjde za královnou
Leedovkou. Když se tam dostalo, tak svými paprsky na ní za-

svítilo a řeklo nám, abychom na ní foukali a rozsvítili světýlka,
které jsme si přinesli. Královně Ledovce spadla hůl a víla Sedmikráska nám děkovala a řekla, že se sejdeme ve sklepě. Šli jsme
do sklepa a cestou potkali babičku, která nám dala buchty neboli
koláčky a přečetla nám pohádku o víle Sedmikrásce. Pak jsme
šli do sklepa. Tam jsme narazili na poklad. Skřítek otevřel truhlu
a bylo v ní čokoládové zlato. Skřítek si myslel, že to tam nechala
zlá čarodějnice proto, abychom jí vrátili Sedmikrásku. Pak jsme
šli po takových světýlkách, až jsme došli k víle Sedmikrásce
a sluníčku. Dostali jsme odměny a vrátili se do školky. Ve školce jsme se navečeřeli a šli spinkat. Paní učitelka nám řekla, že
pod polštářem nás čeká překvapení. Tím byl plyšový polštářek se
skřítkem, který mě tlačil do hlavy. A zazvonil zvonec a pohádky
je konec.
Převyprávěla vnučka, doslovně přepsala babička.
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ZŠ KOMENSKÉHO
Uklízeli jsme Soběslav
„Ukliďme Česko. Ukliďme Soběslav.“
Název působí dost hrdinsky. Jako třeba „Zachraňme New York!“ Organizátoři ale mysleli hlavně na to, že v jednoduchosti je krása. Prostě se sehnout
a sebrat odpad, hodit do pytle a znovu.
Právě tato dobrovolná akce se v Soběslavi
konala v sobotu 6. 3. od 9 hod., ale protože se nikomu z žáků nechce v sobotu vstávat ze své vyhřáté postele, tak jsme sbírali
v pátek odpoledne od 14 hod. Přišli hlavně žáci z naší třídy, ale sbírali i zástupci
jiných tříd. Nasbírali jsme toho slušnou
sumu. Na jednom místě jsme si připadali
jako na vrakovišti.

bez vázání. Soutěžilo se o nejlepší nalezený odpad a tam se umístila i tato lyže.
Našli jsme také platnou kartičku zdravotní
pojišťovny, která byla vrácena původní-

mu (okradenému) majiteli. Když už bylo
okolo půl čtvrté, vydali jsme se domů.
A tak končí naše mise.
Filip Michalčík, 6.A

Bylo tam spoustu pneumatik, kusů sedaček a opravdu hodně nárazníků. Našli jsme i spoustu jiných vymožeností,
třeba pračku nebo tachometr do auta,
a lyži. Bohužel jen jednu, a ještě k tomu

Výstava „Poznáváme a chráníme přírodu“
V pátek 29. 3. proběhla ve velmi příjemné atmosféře vernisáž
výstavy „Poznáváme a chráníme přírodu“, kterou ve spolupráci s naší školou připravila ZO Českého svazu ochránců přírody
Sezimovo Ústí pod vedením Ing. Josefa Jahelky.

ny přítomné se samotnou výstavou, jejím vznikem a zamyslel se
i nad ochranou našeho životního prostředí, vztahem lidí a mládeže k přírodě a nutnosti vést tímto směrem mladou generaci
s ohledem na celosvětový stav životního prostředí.

Vernisáž zahájily hrou na lesnice tři členky hudebního souboru Táborští trubači, Kristýna Fördösová, Veronika Födrösová
a Tereza Chladová. Poté pan Ing. Josef Jahelka seznámil všech-

Děkujeme všem, kteří se přišli podívat.
Mgr. Jana Smíšková

ZŠ E. BENEŠE
Světový den porozumění autismu
2. dubna jsme se v naší třídě IV. C připojili ke Světovému dni porozumění autismu. Hlavně proto, že máme ve
svých řadách spolužačku s Aspergerovým syndromem,
který je jedním z poruch autistického spektra. Celá třída v tento den přišla modře oblečena, jelikož modrá
barva je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, jež jsou
pro osoby s poruchou autistického spektra problematické.
Paní učitelka připravila prezentaci o autismu, vyslechli jsme
krátkou videobesedu s odborníkem a poté jsme vymýšleli vzkazy o autismu. Každý si svou myšlenku psal na připravený arch
balicího papíru a modrou barvou obtiskl svou dlaň na důkaz
stvrzení. Verunka měla zase vymýšlet vzkaz pro nás ostatní.
Pak jsme se všichni společně vyfotili.
Užili jsme si hezkou hodinu plnou hodnot a skvělých myšlenek a rádi bychom vyzdvihli procítěné vzkazy některých z nás:
„ Autisti jsou trochu jiní než my, ale to neznamená, že s nimi
nebudeme kamarádit.“, „ U všech být vnímán stejně…“, „Být
autistou neznamená být úplně někým jiným.“, „Autisti mají
stejnou šanci na svobodný a krásný život jako my…“
Třída IV. C, Mgr. Naděžda Vančatová,
paní asistentka Michaela Lískovcová

Jihočeský zvonek
Ve čtvrtek 21. března se
v Táboře konalo okresní
kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Letos naši
školu reprezentovali tři žáci.
Za 1. stupeň Filip Mattanelli
z 5.C a Lucie Pölderlová
z 5.D, za 2. stupeň Barbora
Novotná z 9.B. Všichni
jmenovaní
žáci
svými
pěveckými výkony porotu
opravdu zaujali a byli
zařazeni do zlatého pásma.
Lucie Pölderlová byla dokonce porotou vybrána do
krajského kola. Všem třem
zpěvákům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Markéta Vaňáková
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SOBĚSLAVSKÉ ŠKOLY SE OPĚT PŘEDSTAVUJÍ
V minulém čísle Soběslavské hlásky jsme se v souvislosti se zápisy věnovali představení soběslavských základních škol. V květnu
zápisy čekají předškoláčky, proto bude v tomto čísle věnován prostor především mateřským školám. Na stranách 14 - 17 se můžete dočíst zajímavosti o mateřských školách zřizovaných městem Soběslav. Na straně 21 krátce představujeme mateřskou školu,
jejímž zřizovatelem je Diakonie Rolnička. Navážeme ale také na články o základních školách v minulé Hlásce představením SŠŘ
a ZŠ Soběslav na straně 17 a ZUŠ Soběslav na straně 18.

MŠ DUHA SOBĚSLAV, SÍDLIŠTĚ MÍRU
Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru
750 je od roku 2002 samostatným právním
subjektem, příspěvkovou organizací. Svojí
činnost zahájila 1. září 2000 po sloučení MŠ
sídliště Míru a MŠ v Lustigově ulici. Nachází
se na menším sídlišti obklopena zelení na svojí
školní zahradě. Škola je patrová, složená ze
třech pavilonů, přičemž dva pavilony poskytují
dětem pobyt a vzdělávání, ten třetí je určen
v přízemní části pro provozní činnost a patro
pro pedagogickou činnost.
Zřizovatel školy, město Soběslav, jmenoval do
funkce ředitelky Mgr. Alenu Krejčovou, která
je v čele organizace od jejího založení. Součástí
vedení školy je zástupkyně ředitelky a účetní.
Spolu s vedením školy zajišťuje pedagogickou
práci dalších 17 plně kvalifikovaných učitelek,
dvě asistentky pedagoga a čtyři školní asistenti.
Profesionalizace
pedagogů je podpořena
metodickou podporou speciálního pedagoga,
který taktéž působí na škole. Rodilý mluvčí
zajišťuje kvalitní vzdělávání dětí v oblasti
seznamování s cizím jazykem.
Organizace chodu mateřské školy se řídí
směrnicemi ředitele školy, provozním řádem

a dalšími právními předpisy. Školní řád, který
vymezuje práva a povinnosti zákonných
zástupců, je součástí povinné dokumentace
školy. Provoz mateřské školy je od 6 hodin do
16.30 hodin, včetně provozu o prázdninách.
Kapacita školy je 207 míst v 11 třídách, které
z důvodu zkvalitnění práce s menší skupinkou
dětí vytvořily tzv. dvoutřídky se společnou
šatnou, jídelnou a umývárnou. Součástí školy
je školní jídelna s kapacitou 350 jídel, vlastní
prádelna a byt zahradníka školy. O provoz
mateřské školy se stará školnice, šest pracovnic
školní jídelny a šest uklízeček.
Školní jídelna prošla v roce 2009 velkou
rekonstrukcí. Nyní je vybavena moderními
stroji, které pomáhají zajistit dětem stravování
odpovídající současným trendům. Díky tomu
se mateřská škola se svojí školní jídelnou
mohla zapojit do projektu podporovaného
Ministerstvem zdravotnictví s názvem „Zdravá
školní jídelna“. Cílem projektu je podávat
dětem pestrou, nutričně vyváženou a chutnou
stravu a společně s pedagogy vytvářet zdravé
stravovací návyky. Vzhledem k dostatečné
kapacitě poskytuje stravování také pro

Speciální školu Diakonie ČCE Rolnička
Soběslav.
Blízkost přírody, filozofie školy a velmi dobrá
spolupráce s řadou občanů města i blízkého
okolí umožňuje učit děti v přirozeném
prostředí přímých prožitků. Zahrada školy
nabízí příležitost pro pobyt dětí v jakémkoliv
ročním období. V roce 2017 se vedení mateřské
školy rozhodlo pro její obnovu. Záměrem bylo
vytvořit prostor, který bude sloužit jako zdroj
přírodních prvků a materiálů využitelných pro
vzdělávání a zároveň dětem nabídne příležitost
pozorovat změny v přírodě. První etapa
projektu nazvaného „Zahrada sedmi barev“
byla zdárně dokončena a v září loňského roku
otevřena. Nová přírodní učebna nabízí možnost
terénního vzdělávání a celodenní pobyt dětí ve
venkovním prostředí. Zahrada má vytvořeno
zázemí pro společná setkávání s rodiči.
Záměrem školy je pokračovat v další
realizaci projektu za pomoci dotačních titulů
a zřizovatele. Kluci se mohou těšit na dílny,
děvčata na kuchyň s vybavením. Cílem je
podpora polytechniky, konstruování další
pěstitelské práce a experimentování s vodou.
Irena Klečatská, MěÚ Soběslav

O MŠ DUHA s ředitelkou školy Alenou Krejčovou
Jakým způsobem připravujete
děti na vstup do základní školy?
Odpověď na tuto otázku bych
spojila s tím, co je hlavní činností
mateřské školy.
Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách
jako ostatní úrovně vzdělávání.
Společnými cíli je orientace
k tomu, aby si dítě od útlého věku
osvojovalo základy klíčových
kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.
Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání tak
nastavuje mateřské škole rámec
pro vlastní Školní vzdělávací program. Jasně definované výstupy
na konci předškolního období jsou
pro nás kritériem kam děti vést,
avšak vždy s ohledem na individualitu každého dítěte. Příprava

na vzdělávání v základní škole tak
probíhá po celou dobu docházky
dítěte již od útlého věku. Naše
škola používá různé aktivity,

především metodu prožitkového
učení, a pro intenzivní podporu
všech dovedností v posledním
roce docházky do mateřské ško-

ly dílčí projekty školy. Cílíme na
osobní samostatnost dítěte a hodnoty, které podporují samostatnou
orientaci, kooperaci a schopnost
respektování pravidel společných
pro danou komunitu. Využíváme
nových metod, které respektují individualizaci ve vzdělávání
a pomáhají dětem rozvinout jejich
potenciál v rámci jejich osobního
maxima.
V předškolním vzdělávání se denně snažíme o rozvoj všech složek
oblasti jazyk a řeč. Důraz klademe
také na vedení dětí ke zdravému
životnímu stylu a zdravým stravovacím návykům. Každodenní
pohybové aktivity a nové podmínky vytvořené v rámci projektu
naší školní zahrady nabízí řadu
možností pro dostatečný pohyb.
Výlety do přírody, výlety za poznáním a sezonní sporty v naší
škole nechybí. Už samotné motto
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školy „Radost, smích a pohoda
jeden den i druhý, našim dětem
dáváme život v barvách duhy“
signalizuje hlavní filozofii celého
týmu zaměstnanců. Barvy jsou
každodenní součástí života celé
naší společnosti. Mnohdy do nich
patří i černá. U nás v mateřské
škole však chceme, aby převládaly jen ty barvy, které navozují
pocit bezpečí, důvěry, přátelství,
duševní pohody a optimismu.
O tom, jakými dovednostmi by
měly být vybaveny děti před vstupem do základní školy, se můžete
více dočíst na webových stránkách naší školy. Zároveň zde uvidíte i řadu inspirativních podnětů
a aktivit.
Jak sledujete u dětí jejich vývoj?
Vývoj dítěte v předškolním období může mít nerovnoměrný průběh. Úkolem každého pedagoga je
sledovat vzdělávací pokroky dítěte a reagovat na případné deficity
nebo naopak na vyšší potřeby. To
je podkladem pro kvalitní plánování aktivit pro další rozvoj.
Portfolio dítěte, které zakládáme
společně s rodiči a dětmi, je souborem důkazů o jejich dovednostech. Je dobrým nástrojem pro
společnou komunikaci, kontinuálně rodiči ukazuje úspěchy dítěte
a zároveň upozorňuje i na oblasti,
kde dítě potřebuje podporu.
V čem je velmi významné? Stává
se nástrojem formativního hodnocení a sebehodnocení každého
dítěte. Vytváří přirozenou cestou
motivaci k učení a v samotném
důsledku je deníkem ze života
v mateřské škole.
Kvalitní pedagogická diagnostika
je důležitou dovedností každé učitelky, neboť je nedílnou součástí

její práce. Součástí portfolia dítěte
je zároveň portfolio diagnostické.
Jak přistupujete k prohlubování vzdělání Vašich zaměstnanců?
Všichni víme, že bez celoživotního vzdělávání se neobejdeme.
Profesní rozvoj je interně podporován na základě plánů profesního
rozvoje každého pedagoga naší
školy. Prostředky, které k tomu intenzivně využíváme, jsou odborné
semináře, semináře konané přímo
u nás ve škole, nebo například
vzájemné sdílení prostřednictvím
návštěv různých škol.
Profesionalizace našeho týmu
byla a je také významně podpořena prostřednictvím vícedenních
stáží po celé naší republice ve
vybraných školách, které jsou příkladem dobré praxe. I naše škola
soustavně přijímá stážisty a dělí se
o své zkušenosti.
Spolupráci s dalšími odborníky
a organizacemi jako jsou SPC,
PPP, kliničtí logopedové a další považujeme za samozřejmost
a další podporu školy. Musím podotknout, že v naší škole významně podporujeme profesionalizaci
všech zaměstnanců, tedy i zaměstnanců školní jídelny a ostatních.
Rozvíjíte spolupráci mezi Vámi
a rodiči?
Spolupráce je jedním ze strategií v rámci koncepce naší školy.
Vždyť škola nenahrazuje rodinnou
péči, ale je nadstavbou pro kvalitní rozvoj dítěte v tomto období.
Pro nás je velmi důležitá důvěra
a partnerská komunikace. Jsme
otevřenou školou a chceme jít
společnou cestou s rodinou.
Je však důležité respektovat vzá-

jemné kompetence a nepřekračovat hranice, které jsou dány
rodičovskou odpovědností a pedagogickou profesionalitou. Slovo
partner dává rámec naší spolupráci a nastavuje kvalitní pravidla pro
nás pro všechny.
Naše škola má svoji „školní radu“
– zástupce jednotlivých tříd, kteří jsou nositeli informací směrem
k ředitelství a zároveň směrem
k rodičovské komunitě. Společně
řešíme potřeby školy i rodičů. Je
vytvořen systém, který umožňuje jak přímou, tak nepřímou komunikaci a dává příležitost pro
vyjádření všech. Zpětná vazba
prostřednictvím anket nebo například dotazníků je pro nás důležitá
a umožňuje reagovat i na aktuální
potřeby.
Do kterých projektů je škola
v současnosti zapojena?
Na tuto otázku lze v Hlásce odpovědět jen okrajově. Vyzvala
bych proto opět k nahlédnutí
na naše webové stránky do sekce Školní projekty. V současné
době realizujeme ŠABLONY II.
– využíváme personální podpory, podpory odborníka z praxe:
rodilého mluvčího pro AJ, máme
možnost nákupu nových kvalitních pomůcek a v neposlední řadě se vzděláváme v oblasti
předmatematiky a polytechniky.
Z projektu MAP II využíváme
podpory odborníků z PPP, klinických logopedů, připravujeme pro
děti projektové dny – příkladem je
„Království lesa“ a další.
Projekt „Bez obav spolu“ nám
zajišťuje dlouhodobou personální
podporu pro děti jakkoliv ohrožené školním neúspěchem nebo děti
s nerovnoměrným vývojem. Tento

projekt je ve spolupráci se ZVaS
České Budějovice.
Pavučina – síť středisek ekologické výchovy nám nabídla
spolupráci na projektu, který cílí
na kolegiální podporu v tématu
EVVO. Jsme stážní školou celorepublikově a zároveň i my máme
možnost odborné podpory. Díky
tomuto projektu jsme získali i řadu
nových pomůcek a metodických
materiálů.
Čtenářská pregramotnost je velmi
aktuálním tématem. Jihočeská
Univerzita v Českých Budějovicích nás oslovila se svým projektem, jak již jsme výše zmínili.
E-twinnig je mezinárodní spolupráce škol, která pomáhá v tématu multikulturního vzdělávání
i v naší mateřské škole. V současnosti realizujeme projekt „Hrou
ke zdraví“ s partnerskou školou ze
Slovenska.
Součástí Školního vzdělávacího
programu naší školy je dílčí projekt pod názvem „Sovička Jůla“.
Jeho hlavním záměrem je vytvoření zdravých životních návyků
a postojů jako základu zdravého
životního stylu se zaměřením na
výživu, zdravý pohyb a duševní
pohodu. Získání certifikátu „Zdravá školní jídelna“ vypovídá o naší
dlouhodobé snaze naše záměry
naplňovat.
Mimo jiné v současnosti cílíme na
projekt školní zahrady „ZAHRADA SEDMI BAREV“ a přestože
část již máme plně připravenou
pro vzdělávání dětí, hledáme další
zdroje pro celkové dokončení.
Vypracovala
M. Nováková ve spolupráci s
Mgr. Alenou Krejčovou

MŠ SOBĚSLAV, NERUDOVA ULICE
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278
je samostatný právní subjekt, příspěvková
organizace zřízená od 1. 1. 2002 městem
Soběslav. Ředitelkou školy a zároveň
statutárním orgánem je Bc. Eva Kuklová.
Typem školy je mateřská škola s celodenním
provozem.
Mateřská škola se nachází v klidné části města
poblíž náměstí a vlakového a autobusového
nádraží. Těsně sousedí s budovou kina a
parkem s kostelem sv. Marka, ke škole přiléhá
areál pekárny PETA Bohemia s.r.o. Původní
mateřská škola byla otevřena v roce 1968
jako trojtřídní mateřská škola a jesle místního
podniku LADA, později Elitex Soběslav.
V roce 1980 došlo k přístavbě a byla rozšířena
o další dvě třídy. Roku 1992 přešla budova do
pronájmu města Soběslav, o tři roky později

koupila budovy i pozemek společnost PETA
Bohemia s.r.o., která areál městu Soběslav
pronajímala. Nyní probíhá odkoupení areálu
do majetku města Soběslav.
Kapacita mateřské školy je 140 dětí a je plně
naplněna. Škola je šestitřídní a je umístěna
ve dvoupatrových budovách propojených
spojovací chodbou. V přední budově
jsou umístěny tři třídy pro děti mladšího
předškolního věku, v zadní budově jsou
tři třídy určené pro starší děti. Třídy jsou
prostorné, slunné, rozdělené na část se stoly
a hernu. Všechny třídy jsou vybaveny novým
nábytkem, dostatkem hraček a moderními
pomůckami včetně IT technologie, škola má
dvě interaktivní tabule. Mateřská škola má
vlastní pec na vypalování výrobků z keramické
hlíny. Ke každé třídě přísluší zrekonstruované

sociální zázemí a přípravné kuchyňky, které
postupně procházejí modernizací, ve třech
kuchyňkách jsou nyní rychlomyčky nádobí. Ve
spolupráci s majitelem byly rekonstruovány
střechy na obou budovách, byla provedena
plynofikace a rekonstrukce kotelny a ventilů
u radiátorů ve všech prostorách školy.
V obou budovách proběhla výměna zářivek,
oken a vchodových dveří. Mateřská škola má
vstupní bezpečnostní kamerový systém, vstup
je zajištěn prostřednictvím čipů.
V přední budově je zázemí pro činnost
školní kuchyně, jsou zde sklepy s kotelnou,
prádelnou a sklady. V prádelně je zajištěna
péče o lůžkoviny a ručníky. V roce 2002
byla provedena rekonstrukce školní kuchyně.
V kuchyni jsou nyní dva konvektomaty určené
pro zdravou technologii přípravy pokrmů.
Školní jídelna zajišťuje přípravu a výdej
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přesnídávek, obědů a svačinek pro děti a obědy
pro zaměstnance MŠ.
Mateřská škola je obklopena velkou zahradou
s rozmanitými vzrostlými dřevinami. Zahrada
je vybavena novými dřevěnými prvky a
pískovišti a prochází postupnou modernizací.
Nabízí zdravý pohyb pro všechny děti v
jakémkoli ročním období. Nová zeleň vytváří
pěkná stinná místa pro pobyt dětí v letních
měsících, uměle vytvořený kopec slouží dětem
k zimním radovánkám.

V mateřské škole pracuje jedenáct učitelek
včetně ředitelky, všechny s předepsanou
odbornou kvalifikací a jedna školní asistentka.
Zajišťují výchovu a péči o děti podle školního
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s názvem Barevné korálky. O
plynulý provoz se stará ekonomka a vedoucí
školní jídelny, tři kuchařky, školnice, dvě
uklízečky, domovník a zahradník. Organizační
zajištění chodu mateřské školy se řídí Školním
a Provozním řádem a směrnicemi školy.

Mateřskou školu navštěvují děti ze spádové
oblasti města Soběslavi a spádových obcí.
Do mateřské školy docházejí i děti s cizí
národností. Možnost navštěvovat mateřskou
školu mají děti se speciálními vzdělávacími
potřebami a děti nadané.
Provozní doba mateřské školy je od 6.00 do
16.00 hodin.
Ing. Marie Lustová, MěÚ Soběslav

O MŠ NERUDOVA s ředitelkou školy Evou Kuklovou
Jakým způsobem připravujete
děti na vstup do základní školy?
Hlavní požadavky, podmínky a
pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku vymezuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání. Mateřské školy dané
požadavky projektují do svých
školních vzdělávacích programů
(ŠVP), které si vytvářejí podle svých vlastních vzdělávacích
podmínek. Náš ŠVP má název
Barevné korálky. Mateřská škola
se zaměřuje na všestranný harmonický rozvoj dítěte v prostředí přirozeném dětskému věku, rozvoj
dětské osobnosti s přihlédnutím
k individualitě každého jedince.
Snažíme se zajistit dětem mnohostranné a přiměřené podněty k
jejich aktivnímu rozvoji a učení.
Volíme takové metody a formy
práce, které jsou vhodné pro děti
předškolního věku (vysvětlování,
rozhovory, pokusy, experimentování, vycházky, pozorování v přírodě, příklady). Obsah vzdělávání
směřuje k poznávání prostředí, ve
kterém děti žijí ale i k pochopení
souvislostí světa, které děti důvěrně neznají (vesmír, svět). Zaměřujeme se na praktické dovednosti a
psychické schopnosti dětí.
Děti se učí vnímat základy společenských a lidských hodnot. Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti
integrovaných bloků, které jsme
odvodili z přirozeného cyklu ročních období - podzim, zima, jaro,
léto, z přírodních i společenských
situací, které jsou s nimi spojené.
Probíhá na základě prožitkového
a kooperativního učení, jako integrované vzdělávání zahrnující celou osobnost dítěte, naplňuje jeho
vzdělávací potřeby, přináší mu
poznatky a dovednosti, podporuje chápání souvislostí, umožňuje
orientovat se ve světě, je založeno
na vnitřní motivaci dítěte a jeho
aktivní účasti. Každoročně škola

nabízí Centrum kolegiální podpory a MAS Lužnice. V těchto
centrech mají učitelky možnost
vzájemného předávání poznatků
a zkušeností týkajících se oblastí
čtenářské a matematické pregramotnosti, které učitelky využívají
při práci s dětmi. Personál školní
jídelny se pravidelně účastní seminářů zaměřených na moderní
školní stravování a průběžně se
vzdělává samostudiem literatury
zaměřené na téma zdravého stravování.
Rozvíjíte spolupráci mezi Vámi
a rodiči?
zpracovává dílčí roční projekt,
letos Rok s vílou Sedmikráskou,
který motivovaným příběhem
vzbuzuje zájem a zvídavost dětí k
činnostem.
Děti mají v mateřské škole dostatek možností k rozvoji fyzické
zdatnosti a pohybových dovedností, vedeme děti k samostatnosti
a sebeobsluze ve všech oblastech,
k jejich citové samostatnosti a
schopnosti kontrolovat své chování. Děti procvičují jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, pravolevou orientaci, grafomotorickou
orientaci, hravými činnostmi procvičují zrakové a sluchové vnímání, jazykové a komunikativní
dovednosti. Procvičují jednoduché logické, myšlenkové operace
a elementární matematické pojmy.
Posilují pozornost, trpělivost, pečlivost, systematičnost, soustředěnost a schopnost záměrně si zapamatovat.
Vedeme děti k vnímání kulturních
podnětů, tvořivosti a orientaci v
okolním světě i praktickém životě.
Všechny činnosti obsahují prvky
hry a tvořivosti za aktivní účasti
dítěte. Klademe důraz na vedení
dětí ke zdravému životnímu stylu.
Také proto, že Krajská hygienická
stanice posuzovala naše jídelní
lístky za měsíc únor a zhodnotila

je jako výborné, máme v plánu
přihlásit naši mateřskou školu do
projektu Zdravá školní jídelna.
Dobrou spolupráci máme s oběma
základními školami v Soběslavi.
Děti každoročně navštěvují své
kamarády v prvních třídách obou
základních škol. Děti ze Základní
školy E. Beneše nás navštěvují
v mateřské škole. Při vzájemných
návštěvách učitelek získáváme
zpětnou vazbu o úrovni přípravy
našich dětí do 1. třídy.
Jak přistupujete k prohlubování
vzdělání Vašich zaměstnanců?
Vedení školy podporuje prohlubování vzdělávání všech zaměstnanců, konzultuje s nimi jejich
profesní zájmy. Všechny učitelky
se stále sebevzdělávají. Jednak
formou různých odborných seminářů a jednak prostřednictvím
odborné literatury. Mateřská
škola má vybavenou učitelskou
knihovnu s řadou publikací z oblasti pedagogiky, psychologie
a metodiky předškolního vzdělávání, s různými odbornými časopisy. Stále více učitelky využívají možnosti internetu. Nabídky
různých vzdělávacích institucí
jsou využívány dle provozních
možností. Učitelky využívají i nových možností vzdělávání, které

Spolupráce mezi učitelkami a rodiči funguje na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty
spolupracovat, na základě partnerství. Je organizována formou
třídních schůzek spojených s vystoupením dětí a ochutnávkou
z jídelníčku naší školní kuchyně, dále formou individuálních
pohovorů s rodiči, vydáváním
informačního letáčku o mateřské
škole, informacemi na nástěnkách
v jednotlivých třídách a na webových stránkách mateřské školy
a školním facebooku. Hlavní prioritou školy je osobní kontakt
s rodiči. Učitelky pravidelně informují rodiče o jejich dětech.
Domlouvají se a radí na společném postupu při výchově i vzdělávání dítěte, hledají společnou
cestu k podpoře dítěte. Různými
způsoby se snažíme zapojovat
rodiče do společných činností
s dětmi. Společně s rodiči pořádáme vánoční besídky ve třídách,
oslavujeme Den pro maminky
společnou akcí na školní zahradě, pořádáme Kouzelnou noc pro
předškoláky, slavnostní rozloučení s předškoláky v místním kině.
Rodiče s dětmi se účastní Pochodu na Svákov za Doudlem. Rodiče dle svých možností poskytují
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naší škole různé druhy materiálu (textil, papír
apod.). Vzdělávací nabídka je zpestřena zapojením rodičů do náplně vzdělávacího obsahu,
děti se seznamují s různými profesemi rodičů.
S rodiči spolupracujeme v období adaptačního
procesu při prvotním nástupu dítěte do mateřské školy.
Do kterých projektů je škola v současnosti
zapojena?
Mateřská škola je zapojena do projektu
e-Twinning. Jedná se o spolupráci evropských škol na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tato
aktivita je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních
a středních škol v rámci Evropské unie. Zapojení do aktivity e-Twinning přináší dětem

Děti do bruslí z. s.

nové metody výuky, evropský rozměr vzdělávání i profesní rozvoj učitelů. Mezinárodní projekty dětem přinášejí svobodu, aby se
mohly učit díky vlastní zvídavosti a hře. Mají
dostatek času pro hraní a zkoumání. Získají velké množství věcných znalostí. Naučí se
ovládat přístroje – PC a interaktivní tabuli,
které mají k dispozici. Všechno toto dělají ze
své vlastní iniciativy na bázi mezinárodní spolupráce a komunikace. Mateřská škola již dvakrát získala Národní cenu za nejlepší projekt
realizovaný v mateřské škole.

Od září 2018 je naše škola realizátorem projektu „Společně to zvládneme“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen
na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu
vzdělávání, na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory
rovného přístupu ke kvalitním programům
předškolního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality předškolního
vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na
ZŠ. V rámci projektu škola využila personální
podporu – školní asistent.

Mateřská škola se zapojila do projektu „Děti
do bruslí“, jehož cílem je poskytnout dětem
předškolního věku nabídku na výuku a získání základů správného bruslení. Organizátorem
kurzů bruslení je stejnojmenný zapsaný spolek

Vypracovala M. Nováková
ve spolupráci s Mgr. Evou Kuklovou

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Škola se představuje
Tak jako ostatní školy, i my bychom se Vám
rádi představili. Jsme jednou ze základních
škol, která je součástí Střední školy řemeslné Soběslav (ZŠ Soběslav, Školní náměstí 56 a ZŠ Veselí nad Lužnicí, K Zastávce
532).
V současné době se nejen okolo naší základní školy, ale i ostatních škol stejného zaměření, vyskytly informace, které jsou ne vždy
zcela objektivní. S nástupem inkluze se objevily i názory, že děti s výukovými problémy nepotřebují odbornou péči speciálních
pedagogů a že se mohou za pomoci asistentů
pedagoga vzdělávat v běžné základní škole.
Vzhledem k naší dlouholeté praxi víme, že
toto řešení není vždy pro každého optimální
a některé děti si ve školách s velkým počtem
žáků připadají naprosto ztracené.
Protože žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají potíže s osvojováním nových
poznatků, je nutné připravit je na život tak,

aby jim jejich handicap nepřinášel mnoho
obtíží. Vyučované předměty u nás se shodují s předměty v běžné ZŠ, ale rozsah učiva
je přizpůsoben individuálním možnostem
a schopnostem každého žáka. Dále je učíme praktickým činnostem s využitím školní
dílny, zahrady a cvičné kuchyně. Co se týče
učení, pracujeme s dětmi ve třídách s nižším počtem žáků, což pedagogům umožňuje
věnovat se každému individuálně. Ne vždy
se podaří v dítěti upevnit tolik vědomostí
a znalostí, které by potřebovalo a zde je právě prostor pro praktickou přípravu potřebnou pro budoucí povolání.
Díky tomu, že jsme součástí SŠŘ mohou
u nás praktickou výuku vyučovat mistři
odborného výcviku kmenové školy. Žáci se
tak již v nižších ročnících seznamují s tím,
co je čeká v různých profesích. Přestože
naši absolventi mají možnost podat si přihlášku na jakoukoliv střední školu, volí si

nejčastěji učební obory z jim známého prostředí Střední školy řemeslné.
Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost
s naší prací a pokusit se odbourat stále přetrvávající negativní postoje vůči speciálnímu
školství. Proto zveme všechny učitele a především rodiče, kteří mají obavy z přestupu
svých dětí k nám, aby se přišli kdykoliv podívat a na vlastní oči viděli odbornou práci
speciálních pedagogů.
Naše škola je přívětivá nejen zvenku, ale
i zevnitř a děti se po přeřazení rychle adaptují. Jsou spokojené, protože pracují v malém a klidném prostředí. Na závěr bychom
chtěli připomenout, že šťastné dítě by mělo
být cílem celé společnosti, hlavně pak rodičů a učitelů.
Za kolektiv pedagogů ZŠ Mgr. Jana Drsová

Ekologická akce „UKLIĎME ČESKO 2019“
Po půl roce opět proběhla v sobotu 6. dubna 2019 v celé České
republice ekologická akce s názvem „Ukliďme Česko 2019“.
Protože i SŠŘ a ZŠ Soběslav
vede své žáky k šetrnému
zacházení s přírodními zdroji
a ekologické výchově, vyšli
učitelé a žáci v pátek 5. dubna
2019 do soběslavských ulic, aby
kolem sebe posbírali poházené
odpadky.
Když učitel a organizátor úklidu
Ing. Petr Kolář oznamoval svým
žákům informaci o této celorepublikové ekologické akci, tak si
od nich vyslechl: „JÉÉÉ PANE

UČITELI, TO ZASE URČITĚ
ZMOKNEME JAKO POSLEDNĚ V ZÁŘÍ, TO BUDE PECKA
...“
Tentokrát nám počasí opravdu
přálo a všichni si několikahodinový odpočinek od školních
lavic užili na čerstvém vzduchu
i za příjemného počasí. Do akce
bylo zapojeno 75 žáků, kteří se
rozdělili do 4 skupin pod dohledem svých učitelů. První skupina sesbírala plechovky, plastové
lahve, papíry nebo krabičky od
cigaret v bezprostřední blízkosti
školy v ulici Jiráskova (kolem
garáží a domova mládeže).
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Druhá nejpočetnější skupina žáků se zaměřila na odpadky v okolí kempu Plovárna a
u restaurace Paluba. Třetí skupinku tvořili
4 žáci a jeden učitel. Ti vyklidili oblast u
zahrádek a dále lokalitu k restauraci Hvížďalka. Čtvrtou částí byli ti nejmenší z naší
základní školy, kteří se pohybovali v oblasti
u Nového rybníka, kde nashromáždili

celkem 3 pytle odpadků a za odměnu si poté
opekli buřty. Celkem bylo sesbíráno 17 pytlů odpadků, které byly odvezeny do areálu
Správy města Soběslavi, s. r. o..
Všichni zúčastnění žáci i učitelé měli příjemný pocit, že opět vykonali něco pozitivního pro naši přírodu, kterou musíme

neustále chránit a bojovat za ni. Je skutečně
pouze na nás a v rukou budoucích generací,
jak se k problematice životního prostředí a k
odpadovému hospodářství postavíme. Proto
se rádi zapojíme do dalšího pořadí ekologického projektu „UKLIĎME ČESKO“.
Za SŠŘ a ZŠ Soběslav, Pedagogický sbor

ZUŠ SOBĚSLAV
Po prosincovém koncertě „Vánoční
strunky“ nacvičili naši malí houslisté ve skupinkách nový kompletní repertoár, který odehráli 27. 2. 2019 na
Okresním kole soutěže žáků základních uměleckých škol. Soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů se konala
v ZUŠ Sezimovo Ústí a zúčastnilo se celkem 21 žáků
naší školy v 6 komorních uskupeních. Přivezli si čtyři
první místa a dvě druhá místa, celkem tři postupy do
krajského kola, které se koná 4. dubna ve Strakonicích.
Přeji všem soutěžícím pohodovou další spolupráci, a
aby se jim další vystoupení povedla a všichni byli se
svými výkony spokojeni.
			
Bc. I. Vaňková

Zprávičky z naší školičky
Škola se představuje
ZUŠ Soběslav má v našem městě dlouholetou tradici. Výuku
zajišťují kvalifikovaní učitelé, jejichž nejdůležitějším cílem je
dovést děti k tomu, aby objevily a využily svůj maximální potenciál. Proto chceme žákům poskytnout možnost co nejširšího
uměleckého vzdělávání prostřednictvím ryze individuálního přístupu a profesionálně vedené výuky. Tu může v našem městě
nabídnout jedině naše škola, čímž se odlišuje od různých zájmových kroužků či kurzů. Pracujeme s dětmi komplexně a vedeme
je k tomu, aby při uměleckém vyjadřování propojovaly mysl, rozum i tělo a rozvíjely tak všechny složky své osobnosti a nalézaly
rovnováhu mezi nimi.
Během své existence se škola posunula od instituce, kde
se vyučuje téměř výhradně klasická hudba k místu, kde se
žák může setkat s nejrůznějšími hudebními styly a žánry.
Také výtvarný obor se ve vzdělávání snaží žákům poskytnout co možná nejširší paletu činností pro aktivní a intenzivní
výtvarné vyjadřování. Patří sem klasické techniky spolu s novými postupy a experimenty.
Díky práci na společných projektech v různých hudebních i výtvarných uskupeních poznávají žáci nové kamarády se stejnými
zájmy, učí se vzájemnému respektu i zodpovědnosti. Díky věkově různorodým skupinám získávají děti i sociální dovednosti.
Přestože výukou na naší škole pomáháme dětem formovat jejich umělecký vkus, necháváme jim vždy dostatečný prostor pro
projevení jejich emocí a vlastního názoru. Chceme, aby každý
žák získal takové základy uměleckého vzdělávání, které by mu
umožnily jak uplatnění jako dobrému amatéru, tak i možnost orientovat se na profesionální studium. Mnozí naši žáci využívají
dovednosti získané na naší škole při dalším studiu na školách
pedagogického, uměleckého či terapeutického zaměření - v rámci výuky je možná příprava k talentovým zkouškám na střední či
vysoké školy.
Celková kapacita naší školy je 230 žáků, kteří mohou navštěvo-

vat obor hudební a výtvarný. Preferujeme přijímání dětí ve věku
šest let, pokud to umožňuje kapacita školy, přijímáme i děti pětileté nebo starší. Další informace naleznete na našich webových
stránkách.
Za kolektiv ZUŠ I. Hovorková a I. Molíková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 14. 5. 2019
Poskytneme Vám veškeré informace ohledně přijímání do ZUŠ
a studia na naší škole.
V rámci dne otevřených dveří proběhne i zápis do ZUŠ. Bude
možné zapsat všechny zájemce o výuku a domluvit se, jak a
kdy proběhne talentová zkouška. Pokud se nebudete moci této
akce zúčastnit, můžete se domluvit v dopoledních hodinách telefonicky na čísle 723 776 870 nebo osobně s ředitelkou školy.
Bližší informace také získáte na našich webových stránkách:
www.zussobeslav.eu
•
•

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 (vždy 20 min.) - obecné informace o studiu na ZUŠ a informace o přijímacím řízení
14.00 - 18.00
- individuální konzultace s učiteli
- prohlídka budovy školy a jednotlivých tříd
- výtvarná dílna

30. 5. 2019 se opět zúčastníme celostátní akce ZUŠ OPEN
– srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na dvě akce:
v 17.00 hod. vernisáž prací žáků výtvarného oboru v knihovně
s hudebním doprovodem žáků houslového oddělení, v 18.30
hod. na koncert žáků a učitelů ZUŠ v Kulturním domě města
Soběslavi.
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BARÁČNÍCI A CHASA MLADÁ ZVOU NA SLAVNOST ROKU
V květnu se bude v Soběslavi konat velká událost. V rámci jedné akce oslaví jubileum 145 let od svého založení České baráčnictvo,
90 let od založení Obec baráčníků „Vitoraz“ Soběslav a 30 let od založení Soběslavská chasa mladá. Při této příležitosti připravují
organizátoři ojedinělou slavnost s bohatým kulturním programem, které se zúčastní zástupci baráčnických obcí z různých koutů
republiky. Že to bude akce veliká naznačuje i počet více jak 1 100 návštěvníků z různých krajů nejen z řad baráčníků, kteří v současnosti přislíbili svou účast. Kulturní program na náměstí bude přístupný každému. Z následujícího rozhovoru s organizátorkou
oslav paní Růženou Kastnerovou se dozvíte více o připravované události.
Slavnosti budou zahájeny průvodem
soběslavskými ulicemi. Po něm bude
následovat bohatý kulturní program, který
se příhodně jmenuje Jaro na blatech. Na
co vše se mohou návštěvníci na náměstí
Republiky těšit?
Program slavností začne již v 8:45, kdy bude
u kulturního domu vyhrávat dechová hudba Temelín. Od 9 hod. bude hrát na náměstí
dechová hudba Jižani. V 9.30 se začne řadit
průvod, se kterým společně půjdeme ulicemi města od kulturního domu ke kostelu sv.
Petra a Pavla a nově zasazeným lipám, kde
na nás budou čekat trubači, ale také zazní
zvony. Před kostelem sv. Petra a Pavla přivítá všechny přítomné soused Václav Kastner,
který následně předá slovo rychtáři veleobce sousedu Jaroslavu Pročkovi. Zazní česká
hymna, kterou na náměstí zazpívá sólista
Moravského divadla Olomouc Jiří Přibyl.
Jako hosté se ceremonie zúčastní vedle
představitelů města Soběslavi také někteří
představitelé Jihočeského kraje včetně hejtmanky Ivany Stráské a jiné významné osobnosti. V průběhu dne na náměstí zahraje
a zazpívá řada dechových a folklorních souborů a předvedou se také dětské soubory,
včetně soběslavského Ráčku a mažoretek
ze Soběslavi. Program bude zakončen v 16
h vystoupením Soběslavské chasy mladé.
Jedná se o velkolepou slavnost se zajímavým programem, na které se baráčníci
i chasa a různé soubory představí v krojích.
Bude se tedy na co dívat. Během akce bude
otevřené také infocentrum, kde si mohou
turisté i zdejší obyvatelé pořídit nějaké suvenýry. Pracovníci infocentra budou mít pro
zájemce připraveny komentované prohlídky
města a po dobu konání akce bude otevřena také městská věž. (pozn. red.: podrobný
program naleznete na této straně)
Program v kulturním domě, kterého se
zúčastní spíše uzavřená společnost, bude
také velmi zajímavý. Co se za zdmi kulturního domu bude dít?
V kulturním domě se bude konat slavnostní
zasedání, na kterém se sejdou především
členové baráčnických obcí, Soběslavské
chasy mladé a jiní pozvaní hosté. V rámci
kulturního programu se i zde představí dechová hudba Temelín a Soběslavská chasa
mladá. Významnou kulturní vložkou bude
přibližně dvouhodinové předání pamětních
medailí a čestných uznání osmdesáti osobnostem, mezi nimiž bude také hejtmanka
Jihočeského kraje Ivana Stráská, starosta
města Jindřich Bláha, místostarosta Prahy 1

a zároveň místorychtář obce Hradčany Petr
Hejma a ocenění získají také některé osoby
z řad soběslavské veřejnosti.
Na akci přijede více jak tisíc návštěvníků,
kteří nepochází ze Soběslavi. Jak jste tak
početnou skupinu návštěvníků sezvali? Kdo
všechno se k nám v květnu tedy podívá?
Především jsme akci udělali velkou propagaci a hosty jsme s manželem pozvali osobně a po internetu. Těší mě, že naše pozvání
přijali. V den oslav se v Soběslavi sejdou
zástupci baráčnických obcí z různých krajů
a měst České republiky vyjma Moravy, včetně Prahy, Mladé Boleslavi, Kolína, Plzně,
Jindřichova Hradce aj.
Akci bylo jistě náročné zorganizovat. Kdy
jste začali s přípravami a jak probíhaly?
Když se v Praze na Veleobci jednalo o slavnosti, byla navržena dvě města - Kolín
a Soběslav. Nakonec byly vybrány jižní Čechy a uspořádáním slavnosti byla pověřena
Obec baráčníků Soběslav, která v roce 2019
oslaví také výročí. Nejprve jsme záměr projednali s panem starostou Ing. J. Bláhou. Pan
starosta byl potěšen, že se slavnost takového rozsahu bude konat v Soběslavi. Byl navržen i termín konání. Samotné přípravy jsme
zahájili rok předem. Prvně jsme museli akci
zajistit finančně. Oslovili jsme tedy Jihočeský
kraj, město Soběslav a dále firmy a jednotlivce, abychom získali finanční prostředky.
Poté přišel na řadu kulturní program, při jehož přípravě jsem se významně inspirovala
minulými slavnostmi, které se konaly před
třemi lety. Když byl kulturní program hotov,
osobně jsme s manželem pozvali hosty a věnovali jsme se propagaci, včetně pozvánek,
připínek na akci, které nám graficky zhotovil
a natiskl Reklamní ateliér s.r.o., Soběslav.
Organizace byla náročná, velmi mi ale pomohly zkušenosti s organizací kulturních
akcí v minulých letech, včetně výše zmíněných baráčnických oslav a festivalu dechových hudeb Kubešova Soběslav.
Kdo se na přípravě podílel? Komu byste
chtěla poděkovat?
Ráda bych poděkovala svému manželovi
Václavu Kastnerovi a všem lidem, kteří nám
pomohli s přípravou slavností, tj. městu
Soběslav, panu starostovi Ing. J. Bláhovi, který se na přípravě slavnosti podílel od loňského roku, Kulturnímu domu města Soběslavi,
Správě města Soběslavi, Soběslavské chase
mladé a dobrovolným hasičům. Tetičkám,

které pomáhaly šít dárkové pytlíčky a pomáhaly s balením dárků. Dále Střední řemeslné
škole, která se podílela na výrobě aranžmá
od ledna 2019 a synovi Pavlovi, bez něhož
bych si nedovedla představit konzultaci pozvánek. Pomáhal nám vypracovat projekt
na JčK a s dalšími věcmi okolo slavnosti.
Z řad baráčníků nesmím opomenout tetičku
Ryšavou. Poděkování dále patří všem sponzorům, bez nichž bychom nemohli slavnost
uspořádat.		
-min-

Program slavnosti
25. května 2019

9.00 dechová hudba „Jižani“ na náměstí
8.45 	Dechový orchestr Temelín u KDMS
9.30 Řazení průvodu u KDMS
10:00 Krojovaný průvod
Dechová hudba „Jižani“
Přivítaní přítomných
Česká hymna
Proslov hostů
Na náměstí
11.00 společné vystoupení České besedy
11.30 dechová hudba Jižani, ČB
12.35 dětský soubor Dubínek, Sez. Ú
12.55 folklorní soubor Doubek
13.15 dětský soubor Ráček, Soběslav
13.20 soubor Kovářovan, Kovářov
13.45 Blaťácký soubor, Vlastiboř
14.00 Mažoretky, Soběslav
14.15 Dechový orchestr Temelín
15.35 Furiant, Malá Bělá
16.00 Soběslavská chasa mladá
Doprovodný program slavnosti
Infocentrum na náměstí bude otevřeno
od 9 do 16 h, věž u kostela bude otevřená
od 10.30 do 16 h, ve 13 a v 15 h proběhne komentovaná prohlídka věnovaná
kostelům a historii města Soběslav. Od
9 do 16 h je možná prohlídka knihovny.
Prohlídka muzeí: Smrčkův dům na náměstí - lidová kultura, kroje z Blat, Rožmberský dům (přírodovědecké muzeum)
Kulturní program na náměstí, občerstvení
a posezení pod stanem.
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Informace z DDM
V sobotu 11. 5. pořádáme od 9 do 11
Tvořivou dílnu pro děti od 7 let. Tentokrát budeme vyrábět box na kosmetiku. Cena: (materiál) 50 Kč, členové
ZÚ DDM 40 Kč. Zájemci se mohou
přihlásit v DDM nejpozději do 10. 5.
V sobotu 25. 5. se koná od 9 do 11
hodin další Tvořivá dílna - „Vyrábíme
lapač snů“. Cena: (materiál) 40 Kč,
členové ZÚ DDM 30 Kč. Přihlášky
předem v DDM, nejpozději do 20. 5.
V pátek 31. 5. od 13 do 15 hodin pořádáme Soutěžní odpoledne ke Dni dětí
v parku u DDM. Pro děti připravujeme
soutěže a sladké odměny.
Zveme širokou veřejnost k zhlédnutí
keramické výstavy, prací zájmových
kroužků keramiky DDM pod názvem
„ Ejhle člověk!“, kterou můžete navštívit v Rožmberském domě do 8. června
denně (kromě pondělí) od 9 do 12 hodin a od 12,30 do 17 hodin.
Jaroslava Kohoutová

SENIOR DŮM
To zase bude
dlouhá zima,
říkali jsme si
před nedávnem,
když
jsme přestali posedávat na lavičkách
a chodit na procházky, jelikož počasí
nám nepřálo. Navíc začala hrozit chřipková epidemie. Ta ale v našem zařízení naštěstí nepropukla, což bylo i tím,
že jsme z preventivních důvodů měli
zakázané návštěvy. Ale přečkali jsme vše
a připravovali se na „masopustní
veselici“, kterou jsme měli v polovině
března. Letošní rok byla trochu netypická, jelikož bylo téma „Z pohádky do
pohádky“, což znamenalo se během několika minut přenášet do jiných pohádek,
včetně převleků. Trochu to bylo i divadelní představení, neboť pohádky byly
hlavně ve formě veselých písniček, které
všichni znají a kdo je neznal, měl je napsané. Podle ohlasů se masopust vydařil, byl veselý a nechybělo ani tradiční
masopustní občerstvení. Koláčky jsme

si připravili vlastnoručně, naši klienti si
je vyrobili tak, aby jim chutnaly. A to se
určitě povedlo. V březnu nás čekala ještě
jedna akce, na kterou se také každoročně
těšíme, a tou bylo, že nás opět navštívili
zvířátka s majiteli ZOO Dvorec. Tentokrát jsme se seznámili s damanem a mangustou žíhanou, které jsme mohli nejen
na vlastní oči vidět, ale dozvěděli jsme se
o nich mnoho zajímavého. Mnozí z nás
ani nevěděli, že se v přírodě Afriky tato
zvířátka vyskytují.
No a nyní se již těšíme na „slet čarodějnic“ a přejeme si, aby nám vyšlo počasí, protože za námi přiletí i čarodějnice
z Českých Budějovic. A co si budeme
povídat, u našeho altánku venku je to
nejlepší.
A jak to dopadne, o tom si napíšeme
třeba příště.
Za senior-dům v Soběslavi,
Mgr. Lada Haplová

Český rybářský svaz
pořádá

v sobotu 1. 6. 2019 od 7h

Dětské rybářské
závody
Závody se konají
na Černovickém potoce
Na Brousku

Přijďte se bavit na náměstí, zve Vysmátý AutoMobil
Kde se vzal, tu se vzal, najednou tu parkoval.
Soběslavské náměstí obsadil od půlky dubna
Vysmátý Automobil. Odkud přijel? Proč tu stojí? A co může místním obyvatelům nabídnout?
Zeptali jsme se přímo jeho.
Na úvod se musím omluvit, s automobilem
jsem ještě rozhovor nedělal...
„Ale proč se omlouvat? Podle mě není třeba
mít strach z neznámého. Víte, lidé se často bojí
odlišností. A dokážou pak natropit hodně škody. To byl ostatně i můj případ.“
Co se vám stalo?
„Zkrátka a jednoduše – nezapadl jsem. Auta

u nás v garáži měla všechny ty xenony, ABS
a všemožná udělátka. Já ne. Na první pohled
jsem byl jasný outsider. Nikdo se mnou nemluvil, nebrali mě k sobě. Nebudu lhát, nejednu
noc jsem probrečel tak, až mi stěrače nestíhaly.
Dokonce mě majitel chtěl dát sešrotovat. Jen
tak tak jsem ujel z vrakoviště. “
A cesta vás nakonec zavedla do Soběslavi.
Proč zrovna sem?
„Je tu krásně. Ale nejde ani tak o město nebo
krajinu. Hlavní jsou lidi. A tady se chovají obzvlášť skvěle. Především děti. Hned mě vzaly
do party a nanosily mi sem krásné hračky a
obrázky. Jakoby chtěly ukázat, že žádný han-

dicap, ať už jde o chybějící turbo i centrální
zamykání nebo autismus a tělesné postižení,
nemusí nic znamenat.“
Když vám děti tak pomohly, plánujete se jim
nějak odvděčit?
„To jste mi krásně nahrál! V sobotu 4. května od 14:00 chystám na soběslavském náměstí velkou akci. Koncert, skákací hrad,
balonky, workshopy, soutěže o ceny. Bude
toho hodně. Hlavně ať se lidi baví. A nejen ti
nejmenší, ale i dospělí. Doufám, že jich přijde
co nejvíc. Ukažme světu, že i když jsme každý
jiný, můžeme se bavit společně.“
Pavel Fukar
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DIAKONIE ROLNIČKA NABÍZÍ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V minulém čísle Soběslavské hlásky jsme představili ZŠ speciální, jejímž zřizovatelem je Diakonie Rolnička.
Nezisková organizace v Mrázkově ul. provozuje také mateřskou školu, která nabízí předškolní vzdělávání. Více se
o ní dozvíte z následujícího rozhovoru s vedoucí učitelkou mateřské školy Mgr. Danielou Klímovou.
Pro koho je mateřská škola určena?
Naše MŠ je určena pro děti z rodin, které preferují individuálnější přístup, menší
kolektiv a rodinné prostředí. Přijímáme
děti od 2,5 let po vstup do základní školy.
Máme jednu, věkově smíšenou, třídu
s kapacitou 20 dětí. Tím, že je náš personál vzdělaný v oboru předškolní výchovy,
učitelství na I. stupni ZŠ, speciální pedagogiky, zdravotnictví, sociální služby
i asistence, máme možnost nabídnout kvalifikovanou péči prakticky všem dětem.
Samozřejmostí je pro nás otevřený přístup
k inkluzi, k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Záleží nám na tom, aby
se u nás všechny děti cítily dobře.
Jakým způsobem připravujete děti na
vstup do základní školy?
Tak, jako v jiných MŠ, i u nás si děti plní
povinný předškolní rok docházky. S touto věkovou kategorií máme mnoholeté
zkušenosti. Z řady našich dětí jsou dnes
úspěšní vysokoškoláci. Je-li potřeba, pracuje s dětmi logopedka, která je ve škole
přítomna. Snažíme se o to, aby byly naše
děti po všech stránkách, tzn. psychické,
fyzické, kognitivní i sociální rozvinuty
na co nejvyšší úrovni dle individuálních
možností. Mimo to s dětmi pracujeme
také metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování. Před zápisem jsme
se byli společně s předškolními dětmi
podívat na výuku v 1. třídě základní školy.
Odlišuje se něčím (přístupy či výukovými metodami) Vaše škola od běžné mateřské školy?
Protože naše MŠ patří do rejstříku škol
a školských zařízení, je pro nás stejně

jako pro jiné školy povinností vytvořit si
Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Jsme církevní
MŠ s nadstandardním personálním zabezpečením, heterogenní, v níž sourozenci
mají možnost být pohromadě. Tím, že
je školka věkově smíšená, je nutné, aby
byly děti v průběhu vzdělávacích aktivit
rozdělené. Snažíme se vhodně kombinovat metody a formy práce podle věku
i dle individuálních dispozic. Dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami sestavujeme individuální vzdělávací plán.
Tím, že jsou tyto děti do mateřské školy
integrovány, učí se ostatní děti již odmala
žít s „jinakostí“, chápat, že přesto, že jsme
rozdílní, tak k sobě patříme. Stejně, jako
ostatní děti v Rolničce, mohou i děti z mateřské školy využívat svoz mikrobusem.
Těžíme i z toho, že součástí budovy je
prostorná tělocvična, do níž jsou každý
den nasměrovány pohybové aktivity.
Jak sledujete u dětí jejich vývoj?
Současně se vstupem do MŠ mají děti vytvořená svá portfolia, která je provázejí
po celou dobu docházky k nám. Součástí
portfolia jsou některé výtvarné práce dětí.
Zároveň u všech dětí probíhá kontinuálně
pedagogická diagnostika, abychom měli
dostatečný přehled o vývoji v jednotlivých oblastech a mohli tak tomu cíleně
přizpůsobit další vzdělávání.
Jak přistupujete k prohlubování vzdělání Vašich zaměstnanců?
Chápeme význam vzdělávacích aktivit
jako nezbytnou součást práce s dětmi.
Účastníme se kurzů, přednášek a kon-

ferencí, které se vztahují k naší práci.
Navštěvujeme workshopy týkající se
specifik, se kterými se vypořádáváme. Navzájem si vyměňujeme nápady. Všichni
zaměstnanci mateřské školy mají potřebnou kvalifikaci.
Rozvíjí Vaši zaměstnanci spolupráci
s rodiči?
Pro zdárný vývoj dítěte je nezbytná spolupráce všech subjektů. Předškolní věk je
v životě člověka klíčový, zde je obrovský
potenciál, na jehož utváření máme my
vliv. Při každodenním kontaktu s rodiči
máme možnost s nimi konzultovat potřeby jednotlivých dětí. U dětí, které dojíždějí do školky svozem, máme zaveden tzv.
komunikační sešit. Rozvíjení komunikace
a celkového klimatu školy je podpořeno
také při společných akcích s rodiči, jako je
např. vánoční posezení, zahradní slavnost,
Rolničkování atd.
Je mateřská škola v současnosti zapojena do nějakých projektů?
Jelikož máme k dispozici vlastní mikrobus, organizujeme pro děti, jejichž rodiče projeví zájem, předplavecký výcvik
v bazénu v Jindřichově Hradci, který je
vedený profesionálními instruktorkami.
Nejen před odpoledním odpočinkem, ale
i velmi často v průběhu dne pracujeme
s knihami a podporujeme čtenářskou pregramotnost, jsme také zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. Společně s celou
školou se děti z MŠ účastní pravidelně
projektů drumterapie a canisterapie. K posilování zdravotního stavu našich dětí přispívá každoroční týdenní ozdravný pobyt
v přírodě.
-min-

Diakonie Rolnička vybrala při sbírce 1/6 potřebných peněz
na rekonstrukci nových prostor

Od 4. do 12. dubna pořádala Diakonie Rolnička v 11 městech Jihočeského
kraje 18. ročník veřejné sbírky Rolničkové dny. Výsledkem je druhý nejvyšší výtěžek za 18 let pořádání sbírky. Lidé do
zapečetěných kasiček přispěli krásmou
částkou 226 224 Kč, což je o 34 tisíc Kč
více než loni.
Soběslavští k tomuto krásnému výsledku

přispěli částkou 28 598 Kč. Patří jim za to
velký dík, stejně jako studentům Gymnázia Soběslav, kteří pro nás letos v Soběslavi vybírali.

na pokrytí celkových nákladů rekonstrukce. Přispět na růst Rolničky je možné i
po skončení sbírky. Potřebné informace
najdete na webových stránkách Rolničky.

Výtěžek letošního ročníku bude použit na
rekonstrukci nových prostor táborské pobočky, díky nimž bude Rolnička schopná
nabídnout své služby více lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Díky
sbírce máme zhruba 1/6 pěnez potřebných

Ještě jednou děkujeme obyvatelům
Soběslavi za jejich dlouhodobou přízeň.
Za Diakonii Rolnička Ludmila Pokorná,
koordinátorska sbírky
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Integrovaná BOCCIA v Rolničce
V neděli 7. dubna 2019 se v tělocvičně střediska Diakonie Rolnička
Soběslav konal 2. ročník Jarního turnaje v integrované BOCCII, kde se
utkala čtyři pozvaná družstva. Dopoledne probíhalo v poklidném tempu
a v příjemné přátelské atmosféře. Cílem bylo blíže se poznat s kamarády
z jiných zařízení, předat si navzájem
zkušenosti, popovídat a hlavně si ho
sportovně užít. O napětí při hře nebyla
nouze, protože výkony družstev byly
vyrovnané a do poslední chvíle se nevědělo, jak to dopadne. Zlatou medaili
a pohár pro vítěze si nakonec odnesli EMPAŤÁCI z Českých Budějovic.
Pouze o skóre bylo na 2. místě DOMINO taktéž z Českých Budějovic. Bronzovou medaili si odnesli STŘELCI
z ROLNIČKY a čtvrté místo obsadili
KLÍČKAŘI z Tábora.
Moc jsme si neděli všichni užili!!!
Děkujeme firmě BANES s.r.o, že se
rozhodla finančně podpořit sportovce s hendikepem a stala se spon-

zorem hráčů integrované BOCCII
Rolničky pro letošní sezonu.
Integrované BOCCII ZDAR!
Za Diakonii Rolnička
Ing. Pavel MÁDR, trenér iBoccii

POZVÁNKA
na 3. ročník turnaje
v integrované BOCCII
O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY MĚSTA SOBĚSLAV
16. května 2019
velká sportovní hala v Soběslavi
9 – 13 hod.
Přijďte se na náš turnaj podívat
a podpořit hráče. Srdečně vás zve
vaše Diakonie Rolnička.

Děti, rodina, přátelé, zábava, výchova, vzdělávání, volný čas, relaxace, pohyb, rytmus, písničky,
hračky, inovace, inspirace, dobrá káva v dobré
společnosti- tohle všechno díky všem maminkám zažíváme v rodičovském centru Sobík. Ráda
bych touto cestou poděkovala všem, které naše
centrum navštěvují za to, že společně vytváříme
pro děti a pro nás-maminky plnohodnotné zázemí, které má opravdu smysl. A co jsme stihli
minulý měsíc? Vyrazili jsme už na 3. pobyt pro
maminky s dětmi. Sestava byla opět silná a pobyt jsme si opět moc užili. Maminky zvládly velikonoční tvoření, cvičení pro maminky
i děti a také celodenní výlet. Tentokrát jsme navštívili Kovářov na Lipně. Počasí bylo zase letní a
tak jsme dorazili všichni opálení a vyvětraní.
V dubnu jsme také odstartovali Sobíkovu jarní výzvu, kterou s maminkami v půlce května budeme
finišovat. Společně usilujeme o zlepšení fyzické a
psychické kondice. Věřím, že všechny maminky
naplní své cíle a budou v programu zdravého životního stylu pokračovat i bez Sobíka. O výsledky se s vámi podělíme v dalším příspěvku.
V květnu také budeme pokračovat v pravidelném
programu. Další aktuální informace naleznete na
našich FB stránkách.

Pravidelný program:

Autorské čtení Jany Šrámkové v knihovně

Třetí sezonu autorských
čtení na terase soběslavské knihovny zahájí
v květnu spisovatelka
Jana Šrámková, která
přijala pozvání spolku
Soběslávka. Jana Šrámková na sebe upozornila v roce 2008 prvotinou
s islandsky znějícím
názvem Hruškadóttir,
tedy dcera Hrušky. Vrs-

Sobík

tevnatá novela o hledání
domova, rodiny a lásky
jí přinesla Cenu Jiřího

Ortena. Další kniha Zázemí po pěti letech přinesla stejně úsporný styl
a silný příběh s tématem
vyrovnávání se se smrtí
milované osoby. Další své knihy věnovala
Jana Šrámková dětem.
S Janou Šrámkovou se
můžete potkat v úterý
21. května v 18 hodin
na terase soběslavské
knihovny, číst bude
z několika svých knih.
Za Soběslávku
Martina Plátová

Pondělí
9.30 – 10.30 cvičení s kočárky/pro maminky
s dětmi
Úterý
9.00 – 10.15 pohybové hrátky I.
(pro děti od 4. měsíce)
10.30 – 11.45 pohybové hrátky II.
(pro lezoucí děti)
Středa
9.00 – 10.15 pohybové hrátky III.
(pro chodící děti do 1,5 roku)
10.30 – 11.45 pohybové hrátky IV.
(pro děti od 1,5 roku do 2 let)
Čtvrtek zavřeno
Pátek
9.00 – 10.15 pohybové hrátky V.
(pro děti od 2 do 3let)
10.15 – 11.30 volná herna/volná herna
s tvořeníčkem
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Pátý ročník Ukliďme Česko byl rekordní
V sobotu 6. dubna uklízeli dobrovolníci již popáté nepořádek v okolí města
v rámci celorepublikové akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Před Hvížďalkou
se sešlo 25 odhodlaných dobrovolníků,
kteří se rozdělili do menších skupin.
Ti nejmenší se vydali kolem procházkových cest na Svákov, dospělí se vrhli
na předem vytipované černé skládky.
Největší nalezli v lese nedaleko Ned-

vědic. Na překvapené dobrovolníky
čekala obří skládka, která ukrývala
polovinu auta v náhradních dílech či
desítky eternitových desek. Nečekaný
obsah skrývala ekologická papírová
taška, ve které byla mrtvá kočka.
Druhá černá skládka byla jen pár metrů
od značky označující konec města
směrem na Chlebov. Překvapeným
dobrovolníkům na nepořádek v křoví

nestačily nejen pytle, ale ani síly.
O moc lépe na tom nebyl ani tým, který
vyrazil pod Veselský kopec nedaleko areálu Strabag. Dobrovolníci se tu
doslova topili v listí plném všelijakého
odpadu. Přestože skládka vypadala nekonečně, zbyl ještě čas na úklid staré
lipové aleje na původní dlážděné cestě
ze Soběslavi do Veselí. Zde našli mimo
jiné trojici plyšáků, kterých se někdo
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zbavil.
Další skupina vyrazila uklízet na Promenádu. Vedle
nedávno pokácených lip
objevila v hradním příkopu
další z bezedných skládek. Z pár desítek metrů
čtverečních se podařilo
vytahat neuvěřitelných 10
pytlů především PET lahví,
ale také pět párů bot. Všem
dobrovolníkům dohromady
se podařilo nasbírat rekordní tři tuny odpadu.
Po skončení úklidu jsme se
znovu sešli u Hvížďalky,
kde bylo připravené občerstvení
ze
soběslavské
pekárny a zábavný program
pro děti. Dospělí si mohli
ověřit, jak umí třídit netypické druhy odpadů.
Soběslav jsme uklízeli
už popáté a rovnou čtyři

TURNAJ V KUŽELKÁCH
černé skládky jsou minulostí. Skvělou zprávou je, že
se poprvé k akci připojily
místní školy, které uklízely
den před námi. Zvláště obdivujeme výkon dětí ze ZŠ
Komenského, které našly
na 45 pneumatik. Ten, kdo
jednou uklízel odpad po
jiných, si příště rozmyslí,
kam vyhodit plastové obaly
od svačiny. Přitom najít
nejbližší kontejner na
separovaný odpad nebo koš
je tak jednoduché..
Za tým organizátorů
Miloš Bučinský

ÚSPĚCH SOBĚSLAVSKÝCH FLORBALISTEK
Florbalistky z oddílu Banes Florbal Soběslav odehrály letos nejvydařenější sezonu v druhé nejvyšší české soutěži - 1. lize žen.
Po urputném boji o třetí místo v tabulce přišlo několik zaváhání,
která nakonec zapříčinila umístění „až“ na páté příčce. Naštěstí
si ženy spravily chuť v play-off, kde se poprvé v historii probojovaly do čtvrtfinále. Sezonu hodnotí pozitivně i hlavní trenér
Martin Bělohlav:
„Letošní sezonu bych zhodnotil jako podařenou. Umístění po
základní části bylo sice lehké zklamání, kdy jsme po slibném začátku měli sezonu velmi dobře rozehranou. Bohužel slabší chvilky nás nakonec odsoudily k 5. místu po základní části. Celkový
dojem napravilo povedené play-off, kdy se nám poprvé v historii
podařilo postoupit přes 1. kolo. Ve druhém jsme ale vypadli s
favoritem na celkové vítězství s Florbalovou akademií M. Boleslav. Herně jsme ale určitě nezklamali a soupeře potrápili. Zápas
skončil 6:8.“ 				
Jana Pavlíková

Dne 13. 4. se konal Velikonoční turnaj v kuželkách
pro neregistrované hráče. Všichni předvedli kvalitní výkony a nejlepší byli odměněni cenami od
sponzorů, kterým moc děkuji. O příjemnou pohodu
s výborným občerstvením se postarala MČR Alena
Dudová, která pojede do Prostějova obhajovat svůj
titul.

Výsledky:
Muži:1.PAVLÍČEK František
2.KUNC Ota
3.MOC Josef

219
210
208

Ženy:1.CHALAŠOVÁ Olga
2.VOTRUBOVÁ Jana
3.PRCHLÍKOVÁ Eva

207
183
177

Děti:1.KŘIVAN Vojtěch
2.FITL Matěj
3.MATTANELLI Lukas

56
48
48

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

INZERCE
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•
•
•
•
•
•

Sháníme chatu se zahradou. Soběslav a okolí.
Tel. 724 131 747.
Hledám ke koupi slunný byt 2+1 nebo 3+1,
balkon výhodou. Tel. 737 562 619
Hledám ke koupi dům nebo chalupu v Soběslavi
nebo okolí. Tel. 724 131 747
Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862
Koupím byt v Soběslavi, lokalita ul. Na Ohradě
nebo Žižkova. Pozn: nejsem realitní kancelář.
Tel. 603 977 154
Koupím známky, obrazy, mince, šavle a vojenské
předměty, rádia, hodiny, nábytek, porcelán, knihy
a jiné staré věci. Jednotlivě, sbírku nebo pozůstalost.
Tel: 722 777 672.
PRODEJ

•

PODLAHÁŘSTVÍ –- TRUHLÁŘSTVÍ
PODLAHÁŘSTVÍ
TRUHLÁŘSTVÍ

KO & KR
- dodávka
a montáž
všechvšech
druhů
podlah
-dodávka
a montáž
druhů
podlah
- PVC, vinylové, dřevěné, laminované podlahy
-PVC,vinylové,dřevěné,laminátové podlahy
- Renovace parket, mozaik, masivních podlah
-Renovace
parket,mozaik,masívních
podlahschodů
- Výroba
a montáž
kuchyní, vestavných skříní,
-Výroba a montáž kuchyní,vestavěných skříní,schodů
Zaměření a cenová kalkulace zdarma
Zaměření
cenová
kalkulace
Mobil: a797
993 283,
773 930 zdarma
076
E-mail:
podlaharstvikrejci@seznam.cz,
Mobil:797 993 283, 773 930 076
www.podlahykrejci.cz
E-mail : podlaharstvikrejci@seznam.cz

•

Prodám selata (na rožeň) a vykrmená prasata, možnost
zabít. tel: 723 177 558.
Prodám dřevěnou palandu včetně matrací s úložným
šuplíkem. Vše zachovalé. Cena 1.500 Kč.
Tel. 721 844 875.

•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz
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RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na:
vykrmená kuřata

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ 1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

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

KAMENICTVÍ
Kámen ábor
Vám nabízí:

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA DUBEN
OPRAVY, RENOVACE
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

OPRAVY A RENOVACE POMNÍKŮ

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

VESCE 44, Soběslav

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell - typu Araukana. Stáří 14
- 19 týdnů, cena 159 - 209 Kč/ks.

Prodej:
Soběslav – u vlak. Nádraží
24. května a 24. června
2019 – 17.50 hod.
14. května a 13. června
2019 – 9.55 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky. Info: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.

drubezcervenyhradek.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 5., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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