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SRDEČNĚ ZVEME OBČANY
na novoroční ohňostroj

náměstí Republiky

1. 1. 2018
v 18 h

Do nového roku Vám
redakce přeje hodně
zdraví, štěstí, lásky,
osobních i pracovních
úspěchů.
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LÉKAŘSKÉ SLUŽBY O SVÁTCÍCH
Přehled služeb Lékařské služby první pomoci
v Soběslavi o svátcích.
23. 12.

8.00 – 22.00 hodin

19

24. 12.

zavřeno – zástup Veselí n/L, Tábor

Různé

22

25. 12.

zavřeno – zástup Veselí n/l, Tábor

Pozvánky z okolí

22

26. 12.

8.00 – 22.00 hodin

Sport

23

31. 12.

8.00 – 22.00 hodin

1. 1.

8.00 – 22.00 hodin

Inzerce

24

Jana Háková

ÚŘEDNÍ DNY VZP

VYBRANÉ AKCE NA MĚSÍCE
PROSINEC/LEDEN
Výstavy:
Ve znamení ikon a lidových tradic – Vánoce ve Smrčkově domě, do 30. 12.
denně kromě pondělí a svátků od 9 h
S čím jsme si hráli v minulém století – výstava retro hraček v městské
knihovně do 31.12.
Akce v Soběslavi:
23. 12. Živý betlém – začátek akce u kostela sv. Víta v 16.30 h, lidé si budou
moci odnést domů betlémské světlo
24. 12. Půlnoční mše – vystoupí Chrámový sbor, kostel sv. Petra a Pavla od 22 h
28. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Anonym Voice a skupiny Flow
Track – evangelický kostel od 19 h
30. 12. Silvestrovský běh ulicemi města – 31. ročník nočního závodu
1. 1. Novoroční cyklistická vyjížďka – start u Oáza/Cyklosport Švec od 13 h
1. 1. Novoroční ohňostroj, náměstí Republiky, 18 h
6. 1. Tříkrálová sbírka – malí koledníci s doprovodem vyjdou do ulic se
zapečetěnými kasičkami
7. 1. Jak šlo vejce na vandr – pohádka v kulturním domě od 10.30 h
10. 1. „Od Tábora…“ Podruhé do národních parků USA, přednáška v Rožmberském domě od 17 h
11. 1. Astrál
12. 1. Maturitní ples Gymnázium Soběslav, KDMS od 19 h
12. 1. Koncert Jany Šteﬂíčkové a dua - Denisy Gyürkeové a Kláry Jakšičové
– Čajovna Rolničky od 19 h
13. 1. Oﬀ - road fichtel day – tradiční závod „padesátek“ v areálu AMK u
letiště od 11.15 (rozjížďky) a 12.30 h (1. final. závod)
17. 1. Veselá trojka – koncert v KDMS od 19 h
19. 1. Maturitní ples Gymnázium Soběslav, KDMS od 19 h
21. 1. Ekumenická bohoslužba, kostel sv. Petra a Pavla od 15 h
26. 1. Rybářský bál – KDMS od 20 h
31. 1. „Staré i nové zvěsti“ – O katech a pohodných – přednáška v Rožmberském domě od 17 h

Klientské pracoviště v Soběslavi je otevřeno každé
1. a 3. úterý v měsíci, vždy od 11:30 do 14:30 hodin.
(Městský úřad Soběslav – malá zasedací síň, dveře
č. 317 – 2. patro)
2. 1.
6. 2.
6. 3.
3. 4.
1. 5. (zavřeno)
5. 6.

16. 1.
20. 2.
20. 3.
17. 4.
15. 5.
19. 6.

Plesová sezona 2018
v KDMS:
• pátek 12. 1. Maturitní ples Gymnázium
Soběslav 4. A
• pátek 19. 1. Maturitní ples Gymnázium
Soběslav 6. B
• pátek 26. 1. Rybářský ples
• pátek

2. 2. Staročeský ples

• pátek

9. 2. Společenský ples

• pátek 16. 2. Sportovní ples
• neděle 25. 2. KARNEVAL pro děti

v restauraci Klenovice:
• sobota 27. 1. Ples všech přátel motorismu

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 10. 1. a 24. 1.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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Vážení spoluobčané,
končí rok 2017 a my máme příležitost připomenout si významné události, které se v něm staly. Rád bych se s Vámi také podělil
o důležité informace pro rok 2018.
V roce 2017 pokračovala rekonstrukce náměstí jeho západní stranou, která nebyla rozsahem příliš velká, ale o to složitější z pohledu
množství inženýrských sítí, jež jsou zde uloženy. V roce 2018 bude od jarních měsíců do konce září probíhat rekonstrukce centrální
plochy náměstí. Rekonstrukce náměstí bude velkým zásahem do života obyvatel města, ale věřím, že se s ní dobře vypořádáme.
V roce 2017 jsme připravovali množství projektů, které budou realizovány v dalších letech. Jedná se především o revitalizaci
Nového rybníka, při níž dojde k jeho odbahnění a úpravě břehových porostů. Pokusíme se při ní obnovit plovoucí ostrůvky, které
zde v minulosti byly. Dále je připravena kompletní rekonstrukce staré radnice – domu čp. 1/I na náměstí Republiky s termínem
dokončení začátkem roku 2019. V přípravě je také kompletní obnova smuteční síně na hřbitově v Soběslavi. Důležitými projekty
jsou rovněž dopravní přestupní terminál v Soběslavi včetně stavebních úprav výpravní budovy ČD a dále zateplení objektu zimního
stadionu. Na tyto dva projekty žádáme o dotace z evropských fondů. Velká pozornost bude věnována i veřejným prostranstvím
u ZŠ E. Beneše a gymnázia, parku u kulturního domu a hradnímu nádvoří. Začátkem roku 2018 budou veřejnou dražbou prodány
zbylé pozemky pro výstavbu rodinných domů u sídliště Svákov. O zmíněných akcích budeme podrobně informovat v Hlásce
a při veřejných prezentacích.
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na spolkové činnosti ve městě v roce 2017, a věřím, že jim elán pro pořádání kulturních,
sportovních, společenských a dalších akcí vydrží i pro rok příští.
Rok 2018 je také rokem volebním – hned po Novém roce nás čekají volby prezidenta republiky a na podzim volby do zastupitelstva
města. Stávajícímu zastupitelstvu uplyne čtyřletý mandát, a tak bude určitě více příležitostí k bilancování jeho činnosti a přípravě
dalšího volebního období.
Vážení spoluobčané,
do nového roku 2018 Vám přeji pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů a radost ze života.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
22. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 28. listopadu 2017
Usnesení č. 22/334/2017
Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2017 – rozpočtové opatření
č. 4/2017 – předložený vedoucí finančního
odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou
- a doporučuje jej zastupitelstvu města
ke schválení.
Usnesení č. 22/335/2017
Rada města projednala návrh rozpočtu města
na rok 2018 zpracovaný vedoucí finančního
odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

ření města v případě, že nebude před 1. lednem
schválen rozpočet pro příslušný rozpočtový
rok, a to do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem města.
Usnesení č. 22/338/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze
dne 21. 12. 2006, ve znění pozdějších dodatků,
příspěvkové organizace města Soběslavi Senior-dům Soběslav dle návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního a správy majetku
paní Věrou Hanzalovou.
Usnesení č. 22/339/2017
Rada města souhlasí s programem 16. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční v úterý 19. 12. 2017 od 17:00 hod. v malém sále Kulturního domu města Soběslavi:
1.

Usnesení č. 22/336/2017
Rada města projednala návrh rozpočtového
výhledu města na roky 2019–2020 předložený
vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou
Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu
města ke schválení.

2.
3.

Usnesení č. 22/337/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla rozpočtového provizoria města Soběslavi, která budou upravovat hospoda-

6.

4.
5.

7.
8.

Změna č. 4 rozpočtu města v roce
2017
Návrh rozpočtu města na rok 2018
Rozpočtový výhled města do roku
2020
Pravidla rozpočtového provizoria
města Soběslavi
Stanovení odměn neuvolněným členům ZM
Změna zřizovací listiny Senior-domu
Soběslav
Majetkové převody
Různé

Usnesení č. 22/340/2017
Rada
města
souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ze
schváleného rozpočtu města v roce 2017
ve výši 34.782,50 Kč pro ZŠ Komenského
a 36.578,50 Kč pro ZŠ E. Beneše v souvislosti
s nákupem interaktivních učebních pomůcek od
Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň.
Usnesení č. 22/341/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej jednotek (bytů se všemi jejich
součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domů
a spolu se spoluvlastnickým podílem na pozemcích) ve vlastnictví města Soběslavi, nacházejících se na pozemcích p. č. 1010/2 a 1010/7
v k. ú. Soběslav v domech č. p. 373 a 374 v ulici
Na Ohradě v Soběslavi dle návrhu předloženého vedoucí odboru organizačního a správy majetku paní Věrou Hanzalovou.
Usnesení č. 22/342/2017
a) Rada města souhlasí s převodem finančních
prostředků Mateřské školy Soběslav, Nerudova
278, z rezervního fondu organizace do fondu
investic ve výši 100.000 Kč.
b) Rada města na základě poptávkového řízení organizovaného ředitelkou Mateřské školy
Soběslav, Nerudova 278, souhlasí s pořízením myčky nádobí Winterhalter UC-M 400V
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od firmy IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, za cenu
133.209 Kč včetně DPH z fondu investic organizace.
Usnesení č. 22/343/2017
Rada města souhlasí se spoluprací města
Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České Budějovice, v roce 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 22/344/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „ČOV Soběslav –
obnova čerpací stanice“, které se uskutečnilo
27. 11. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma GESS-CZ, s. r. o., Hranice, za cenu
2.985.949 Kč + DPH.
Usnesení č. 22/345/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou DBD
Control systems, spol. s r. o., Chotoviny, na
realizaci akce „Obnova čerpací stanice – elektroinstalace, ASŘTP“ za cenu 278.588,50 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 22/346/2017
Rada města schvaluje roční odměnu jednateli Správy města Soběslavi, s. r. o.,
p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové, řediteli
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli
ZŠ Komenského Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ Duha Mgr. Aleně Krejčové, ředitelce
MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové, řediteli
KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy
lesů města Soběslavi, spol. s r. o., Ing. Petru
Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky Soběslav, a tajemníkovi
MěÚ Soběslav Ing. Radku Bryllovi dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 22/347/2017
Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity Automotoklubu Soběslav v AČR, p. s.,
za výběr v ATC Karvánky v roce 2017 ve výši
30.000 Kč za podmínky, že tato finanční částka
bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště a zkušebního polygonu pro
závěrečné praktické zkoušky motocyklů v areálu AMK Soběslav u letiště.
Usnesení č. 22/348/2017
Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě projektu
dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.
Usnesení č. 22/349/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi 1/3 spoluvlastnického podílu
na pozemcích p. č. 2103/467 o výměře 2
953 m2, p. č. 2103/493 o výměře 4 941 m2
a p. č. 2103/495 o výměře 346 m2, vše v k. ú.
Soběslav, od paní Heleny Oplové, Praha.
Usnesení č. 22/350/2017
1) Rada města doporučuje zastupitelstvu

města schválit revokaci části usnesení ZM
č. 4/027/2011 ze dne 30. 3. 2011 v části
týkající se „směny pozemků PK parc. č. 549
o výměře 396 m2 a části pozemku PK parc.
č. 557 o výměře cca 80 m2 manželů Aleny
a Pavla Panských, Chlebov, za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi KN parc.
č. 293/1 o výměře cca 476 m2, PK parc.
č. 546 o výměře 1 908 m2 pana Zdeňka Bubníka, Chlebov, za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi PK parc. č. 429 o výměře
1 908 m2, část pozemku PK parc. č. 554
o výměře cca 212 m2 paní Marie Tůmové,
Soběslav, za část pozemku ve vlastnictví
města Soběslavi PK parc. č. 661/1 o výměře
cca 212 m2, vše v k. ú. Chlebov“.
2) Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit směnu pozemků v souvislosti
s dokončením výstavby čistírny odpadních
vod Chlebov takto:
• p. č. 527/5, p. č. 434/6 a část p. č.
527/1 o celkové výměře 480 m2 v k. ú.
Chlebov ve vlastnictví manželů Aleny a Pavla Panských, Chlebov, za části pozemků p. č. 293/1 a p. č. 274/3
o stejné výměře v k. ú. Chlebov ve vlastnictví města Soběslavi,
• p. č. 527/6 a p. č. 434/7 o celkové výměře
1 857 m2 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví
Zdeňka Bubníka, Chlebov, za část pozemku o stejné výměře p. č. 429 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví města Soběslavi,
• části p. č. 434/1 a p. č. 527/3 o celkové výměře 428 m2 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví
Jany Pánkové, Praha, a Miloslavy Tůmové, Praha, za část pozemku o stejné výměře
p. č. 669/7 v k. ú. Chlebov ve vlastnictví
města Soběslavi.
Usnesení č. 22/351/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí smlouvě o věcném břemeni – pozemkové služebnosti mezi městem Soběslav
a Janou a Pavlem Vránovými, Soběslav,
v souvislosti s realizací akce „Plynovodní přípojka k objektu čp. 721, Luční ulice,
Soběslav III“, na pozemku p. č. 2181/73 v k. ú.
Soběslav, který je ve vlastnictví města Soběslavi.
Usnesení č. 22/352/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 67/12
o přibližné výměře 40 m2 v k. ú. Soběslav
Ing. Heleně Moravcové, Soběslav, která část tohoto pozemku dlouhodobě užívá.
Usnesení č. 22/353/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 13/1
o výměře 95 m2 v k. ú. Nedvědice Eugenii a Vladimíru Menclovým, Praha, kteří tento pozemek
dlouhodobě užívají.
Usnesení č. 22/354/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a Dagmar Vodičkovou,

Soběslav, a Petrem Klímou, Most, v souvislosti s realizací akce „Soběslav – U Svákova:
Kabel NN, Vodičková, Klíma“ na pozemcích
p. č. 2364 a 3948/1 v k. ú. Soběslav, které jsou
ve vlastnictví města.
Usnesení č. 22/355/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 1567/10
o výměře 19 m2 v k. ú. Soběslav Lotce a Milanu
Dědouchovým, Soběslav, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemku pod garáží ve vlastnictví Dědouchových.
Usnesení č. 22/356/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 6
ke smlouvě o nájmu ze dne 3. 11. 2004 mezi
městem
Soběslav a Správou lesů města
Soběslavi, spol. s r. o., kterým se upravuje výpovědní doba této smlouvy.
Usnesení č. 22/357/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi
městem Soběslav a p. Otakarem Slezákem,
Tábor, na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi pro stavbu „Stavební úpravy objektu
čp. 1 Soběslav“ za cenu 114.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 22/358/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 40 ke smlouvě o zabezpečení separovaného
sběru ve městě Soběslav ze dne 26. 6. 1996
uzavřené mezi městem Soběslav a firmou
Rumpold, s. r. o., provozovna Tábor, na zajištění svozu a likvidace separovaného sběru
v Soběslavi a městských částech Chlebov
a Nedvědice v roce 2018 za cenu 795.309 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 22/359/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2017 mezi
městem Soběslav a firmou Wotan Forest, a. s.,
České Budějovice, kterým se prodlužuje termín
dokončení a předání dětského hřiště na sídlišti
Svákov z 30. 11. 2017 do 15. 12. 2017.
Usnesení č. 22/360/2017
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na pojištění vozidel města pro rok 2018
organizovaného makléřem města – firmou GrECo JLT Czech Republic, s. r. o., České Budějovice. Vítězem výběrového řízení se stala Česká
pojišťovna, a. s., za částku 33.264 Kč.
Usnesení č. 22/361/2017
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Soběslav a E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice, kterou
společnost E.ON daruje městu 2 ks bezpečných
fotbalových branek v celkové hodnotě 47.795
Kč včetně DPH.
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USNESENÍ
23. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 12. prosince 2017
Usnesení č. 23/362/2017
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav
a Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zpracování projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením a řešení
interiéru akce: „Stavební úpravy domu čp. 1/I
na náměstí Republiky v Soběslavi“ za cenu
96.600 Kč + DPH.
Usnesení č. 23/363/2017
Rada města souhlasí s realizací investičních
akcí na vodohospodářském majetku města
v roce 2018 dle aktualizace Plánu investic vodovodů a kanalizací zpracované provozovatelem
vodohospodářského majetku města – společností ČEVAK, a. s., České Budějovice.
Usnesení č. 23/364/2017
Rada města bere na vědomí rozšíření programu 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se uskuteční v úterý 19. prosince
2017 od 17:00 hodin v malém sále Kulturního
domu města Soběslavi, o následující bod předložený členem ZM Ing. Martinem Kákonou:

OZV o regulaci provozování hazardních
her na území města Soběslavi
Usnesení č. 23/365/2017
Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2018 následovně: 9. 1., 23. 1., 6. 2.,
20. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4., 15. 5., 29.
5., 12. 6., 26. 6., 17. 7., 21. 8., 4. 9., 18. 9.
a 2. 10. 2018.
Usnesení č. 23/366/2017
a) Rada města bere na vědomí výsledky
voleb zástupců za pedagogické pracovníky
a za zákonné zástupce žáků do Školské rady při
Základní škole Soběslav, Komenského 20,
a do Školské rady při Základní škole Soběslav,
tř. Dr. E. Beneše 50, pro období od 20. 12. 2017
do 19. 12. 2020.

b) Rada města jmenuje zástupce za zřizovatele Mgr. Irenu Molíkovou a Mgr. Petra Valeše
do Školské rady při Základní škole Soběslav,
Komenského 20, a paní Marcelu Hánovou
a Mgr. Pavla Lintnera do Školské rady při
Základní škole Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50,
na období od 20. 12. 2017 do 19. 12. 2020.
Usnesení č. 23/367/2017
Rada města schvaluje změnu rozpočtu č. 1
příspěvkové organizace Senior-dům Soběslav
v roce 2017 předloženou ředitelkou Senior-domu Ing. Zinou Petráskovou.
Usnesení č. 23/368/2017
Rada města na základě žádosti ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí s navýšením pokladního limitu organizace
z 200.000 Kč na 300.000 Kč.
Usnesení č. 23/369/2017
Rada města na základě žádosti paní Jany Hákové, pověřené vedením Polikliniky Soběslav,
souhlasí s navýšením pokladního limitu ve dvou
pokladnách organizace na 10.000 Kč v každé
pokladně.
Usnesení č. 23/370/2017
Rada města ukládá paní Janě Hákové, pověřené
vedením Polikliniky Soběslav, provést odvod
části investičního fondu Polikliniky Soběslav
ve výši 300.000 Kč na účet města z důvodu jeho
dlouhodobého nečerpání.
Usnesení č. 23/371/2017
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 2.000 Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2017 Rodičovskému centru Sobík na úhradu části nákladů spojených
s pořádáním společenské akce pro veřejnost:
„Vánoční besídka pro děti a rodiče“, která
se koná 21. 12. 2017 v prostorách centra.
Usnesení č. 23/372/2017
a) Rada města se seznámila s finálním návrhem
bruslařské dráhy u řeky Lužnice v Soběslavi
zpracovaným Ing. Adolfem Jebavým, ADOS,
Brno.

projektové dokumentace k územnímu řízení
bruslařské dráhy „U Plovárny, u řeky Lužnice“
v Soběslavi z 30. 11. 2017 do 28. 2. 2018.
Usnesení č. 23/373/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nové nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Jiřím Kovářem, Soběslav, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 93 m2 v domě
čp. 144 na náměstí Republiky v Soběslavi.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou pět let
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022.
Usnesení č. 23/374/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s., provozní jednotka Soběslav,
ze dne 23. 8. 2017, kterým se zvyšuje celková
cena díla o dodatečně objednané práce na akci
„Chlebov – oprava místní komunikace na parc.
č. 579/2, 10, 11“ ve výši 131.967,15 Kč + DPH.
Celková cena díla se zvyšuje z 1.999.683,33 Kč
na 2.131.650,48 Kč + DPH. Důvodem navýšení
ceny je změna skladby podložních vrstev.
Usnesení č. 23/375/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 9. 2017 mezi
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, kterým se vypořádávají více
a méně práce akce: „Úpravy západní části prostoru za náměstím Republiky v Soběslavi –
4. etapa“. Celková cena díla se zvyšuje
z 1.513.253 Kč na 1.701.025 Kč + DPH.
Usnesení č. 23/376/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav a Diakonií
ČCE – středisko Rolnička, Soběslav, na poskytnutí finanční částky ve výši 210.000 Kč
ze schváleného rozpočtu města na rok 2017
na podporu činnosti Rolničky.
Usnesení č. 23/377/2017
Rada města na návrh ředitelky MŠ Duha Mgr.
Aleny Krejčové souhlasí s použitím fondu investic MŠ ve výši 28.673 Kč na havarijní opravu pánve Frima ve školní jídelně MŠ.

b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2017 mezi městem Soběslav a Ing. Adolfem Jebavým, ADOS,
Brno, kterým se posunuje termín dokončení

MOLÍKOVA VILA BUDE ZABEZPEČENA
V listopadu obdržel stavební úřad stížnosti občanů spolu s úředním záznamem Policie ČR,
kterým byl upozorněn na nevyhovující stav
budovy č. p. 103 (naproti Městské knihovně
Soběslav). Dne 7. 11. 2017 nařídil kontrolní
prohlídku stavby, které se zúčastnil i majitel.
Budova je dlouhodobě ve špatném stavebně
technickém stavu, není zajištěna proti vstupu
a hrozí nebezpečí přímého ohrožení na zdraví
a životech. Proto upozorňujeme dospělé a kolemjdoucí, aby nevcházeli na pozemek a nepouštěli na něj své potomky. Město i městský úřad
opakovaně nabízely vlastníkovi objektu pomoc
při řešení, zatím bezvýsledně.

Na základě výsledků kontrolní prohlídky bylo
vydáno rozhodnutí, kterým bylo majiteli stavby
nařízeno zabezpečení stavby proti vstupu osob
a zvířat a zajištění stavby proti padání částí krovu a střešní krytiny mimo půdorys stavby.
Majitel sdělil stavebnímu úřadu, že podepsal
s oprávněnou firmou smlouvu o provedení nařízených zabezpečovacích prací, které budou
provedeny do konce tohoto roku. Stavební úřad
bude nadále sledovat průběh plnění povinností
z vydaného rozhodnutí.
Jaromír Voneš,
odbor výstavby a regionálního rozvoje
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PREZIDENTSKÉ
VOLBY

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Město Soběslav
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa pracovníka Městského úřadu v Soběslavi – právník úřadu
Předpoklady:
•

státní občan ČR (popř.
cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),

•

dosažení věku 18 let se
způsobilostí k právním
úkonům,

•

•

datum a místo narození,

•

státní příslušnost,

•

místo trvalého pobytu,

a dále doloží:
•

bezúhonnost.

Jiné požadavky:
•

•

vysokoškolské právnické vzdělání – minimálně absolvent
magisterského nebo
bakalářského studijního programu

•

znalost problematiky
veřejné správy výhodou.

V písemné přihlášce uvede
uchazeč tyto náležitosti:
•

jméno, příjmení, titul,

životopis, ve kterém
uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících
se veřejné správy,
výpis z evidence rejstříků trestů ne starší
3 měsíců, u cizích
státních příslušníků
též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání.

•

Platové zařazení: dle NV
č. 564/2006 Sb. v platném znění – 10. platová třída
Přihlášky je možné zasílat
písemnou formou nejpozději
do 10. 1. 2018 na podatelnu
Městského úřadu v Soběslavi
– náměstí Republiky čp. 59/I,
Soběslav.
Bližší informace podá tajemník MěÚ v Soběslavi Ing. Radek Bryll, tel. č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: únor 2018, pracovní
poměr bude sjednán na dobu
určitou.
Ing. Radek Bryll, tajemník
MěÚ Soběslav

Město Soběslav
vyhlašuje výběrové řízení
na pracovníka kanceláře tajemníka MěÚ Soběslav – oddělení investic města
(pracovní pozice – vyhledávání dotačních titulů, podání žádosti o dotaci a organizace
výběrových řízení)
Základní předpoklady:
•

minimálně středoškolské
vzdělání s maturitou

•

státní občan ČR (popř.
cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR)

•

věk minimálně 18 let

•

způsobilost k právním
úkonům

•

bezúhonnost

Výhodou je:
•

praxe ve státní správě

•

znalost zákona o
zadávání veřejných
zakázek a zkušenosti
s čerpáním dotací

K písemné přihlášce připojí
uchazeč tyto doklady:

•

•

životopis, ve terém uvede údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech vztahujících se
k požadovanému výkonu
činnosti
kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání

Předpokládaný nástup:
březen 2018
Pracovní poměr bude sjednán
na dobu určitou (zástup
za mateřskou dovolenou)
Vyhlašovatel si vyhrazuje
právo zrušit toto výběrové
řízení bez uvedení důvodu
kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče.

Prezidentské volby v České republice
se konají každých pět let a platí dvoukolový většinový volební systém. Druhá přímá
volba prezidenta České republiky proběhne
12. - 13. ledna 2018. Nebude-li zvolen prezident v prvním kole nadpoloviční většinou platných odevzdaných hlasů, postupují
do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů. Případné druhé kolo volby
se uskuteční ve dnech 26. – 27. ledna.

Lhůta, místo a způsob pro
podání přihlášek, adresa:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději 15. 1. 2018.
Přihlášku je možno podat
osobně nebo prostřednictvím
České pošty na adrese Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Další informace podá tajemník
MěÚ v Soběslavi Ing. Radek
Bryll, tel. č. 381 508 121.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

Hlasování se mohou účastnit občané České republiky, kteří dosáhli alespoň druhý
den volby prezidenta věku 18 let, nebrání jim překážka volebního práva, a kteří
se prokáží platným občanským průkazem,
cestovním nebo diplomatickým pasem.
Volič, který se nebude zdržovat v době
volby prezidenta ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území České
republiky nebo ve zvláštních volebních
okrscích v zahraničí.
O vydání voličského průkazu může požádat příslušný obecní úřad písemně
až do 5. ledna. Žádost může být podána
prostřednictvím datové schránky nebo
v listinné podobě poštou, opatřenou úředně ověřeným podpisem. Osobně lze požádat až do středy 10. ledna do 16. hodin.
Hlasovací lístky se tisknou samostatně pro
každého zaregistrovaného kandidáta a budou distribuovány nejpozději 3 dny přede
dnem volby, tj. do 9. 1. 2018. V případě
druhého kola obdrží volič hlasovací lístky
dvou postupujících kandidátů až ve volební místnosti.
Pavlína Chalupská
odbor organizační a správy majetku
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Dětská hřiště
V měsíci listopadu proběhla revize všech
dětských hřišť v Soběslavi. Výsledkem
je, že hřiště, která neodpovídají předepsaným normám, budou muset být odstraněna. Toto opatření se dotkne hřišť v ulicích Bezděkova, Bočná, Na Promenádě,
Na Ohradě, Na Svépomoci, v Chlebově
a Nedvědicích. Ostatní stávající hřiště doznají
úpravu tak, aby normu splňovala.

začne sloužit nové hřiště na sídlišti Svákov, které se v současné době dokončuje. Do obnovy
a výstavby hřišť na rok 2018 počítá město s in-

vesticemi okolo 1 mil. Kč.
Mgr. Vladimír Drachovský,
místostarosta města

Odstraněná hřiště budou postupně nahrazena novými. V roce 2018 počítáme s lokalitou Na Ohradě, Na Svépomoci, v Chlebově
a Nedvědicích. Nové hřiště by mělo vzniknout
v prostorách areálu TJ Spartak u sportovní haly.
Zde se pokoušíme získat dotaci z programu
MŠMT na eviromentální hřiště. Jako první

Informace o poplatku
a nakládání s odpady
Upozorňujeme občany, že místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů byl pro rok 2018 stanoven
ve výši 550 Kč a musí být uhrazen
do 31. 3. 2018. Poplatek platí každá fyzická osoba, která má ve městě
trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má na území města Soběslav
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci,
byt
nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a zároveň vlastník nemá trvalý
pobyt v Soběslavi. Připomínáme,
že poplatek se platí v kanceláři Správy
města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/
III, 392 01 Soběslav, a to v pondělí, úterý a čtvrtek 6.00 – 11.00 hodin
a 12.00 – 14.00 hodin, ve středu
6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 16.00
hodin a v pátek 6.00 – 11.00 hodin.
Pokud poplatek nebude zaplacen, přistoupí Městský úřad Soběslav k jeho
vymáhání.
V souvislosti s poplatkem je třeba
zmínit i známky, které občan obdrží
při platbě. Známky slouží pro kontrolu zaplacení poplatku, ale rovněž
pro odlišení popelové nádoby sloužící
pro občany od popelové nádoby pro
podnikatele. Známky je třeba vylepit
na popelnice na dobře viditelném
místě, aby bylo možno zjistit, které
nemovitosti nemají poplatek uhrazen.
Město bude v průběhu roku provádět
kontroly známek, a pokud popelnice
nebudou řádně označeny, budou majitelé vyzváni k odstranění nedostatku,
a to buď k vylepení známky nebo k zaplacení poplatku za svoz komunálního
odpadu.
Jan Mošnička, OŽP

ZATEPLENÍ DOMU Č. P. 109/I V SOBĚSLAVI
Město Soběslav realizovalo za podpory Evropské unie projekt s názvem „Zateplení domu
č. p. 109/I v Soběslavi“,
číslo projektu CZ.06.2.
11/0.0/0.0/16_098/000
4765.
Předmětem
projektu
bylo zlepšení tepelně-technických vlastností
šestipatrového panelového bytového domu
č.p. 109/I v Soběslavi,
které přineslo snížení
energetické náročnosti
pro 20 bytových jednotek a snížení emisí CO2.

Hlavním cílem projektu
bylo snížení energetic-

ké náročnosti budovy,
zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů
na bydlení. Zateplení
bytového domu má
velmi pozitivní vliv na
životní prostředí, na
kvalitu bydlení trvale
bydlících osob ve 20
bytových jednotkách a
na vzhled městské památkové zóny města
Soběslavi.

Projekt byl spolufinancován
Evropskou unií

v rámci Integrovaného
regionálního operační-

ho programu, výzva
č. 37 Energetické úspory v bytových domech
II.
Šárka Tröglerová

Stavba probíhala od
srpna do listopadu
2017.
Realizátorem
stavby byla společnost
Spilka a Říha s.r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení.

PŘEDÁNÍ CEN VÍTĚZŮM SOBĚSLAVSKÉ
SOUTĚŽE S MUCHOMŮRKOU
V úterý 28. listopadu proběhlo v obřadní místnosti
městského úřadu slavnostní předání cen vítězům
Soběslavské soutěže s muchomůrkou. Soutěž za-

měřenou na podporu separace odpadů organizovalo
město Soběslav ve spolupráci s firmou EKO-KOM,
a. s., a reklamní agenturou Gabreta, spol. s r. o.,
České Budějovice.
Do soutěže, při které měli soutěžící určit, do jakých
nádob na separovaný odpad patří daný obalový materiál nebo zda jde o odpad patřící na sběrný dvůr,
se hojně zapojili žáci základních i mateřských škol.
Z celkem 852 došlých kuponů bylo 439 správných
odpovědí. Z nich bylo vylosováno celkem 30 výherců, kteří obdrželi pěkné ceny věnované firmou
EKO-KOM, a. s. Již nyní připravujeme na příští
rok další soutěž.
Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

leden 2018

8

NÁZORY
Kde ty lípy jsou ...
... si možná budete říkat, až půjdete přes náměstí kolem kostela. V loňském roce si na podnět
místního katolického faráře Jana Hambergera
nechalo město vypracovat posudek, který lípy
před kostelem označil jako nebezpečné a požadoval jejich pokácení. To vyvolalo protesty
mezi občany a byl vypracován posudek další,
doporučující lípy řádně ošetřit. Loni se ještě
rada města nechala přesvědčit, lípy byly v zimě
prořezány a vypadalo to, že tu s námi ještě pár
let zůstanou. Přes léto stromy vypadaly vitálně,
ani podzimní vichřice na nich nezanechala žádné škody.
Proto bylo překvapením, že si město nechalo
vypracovat posudek další, označující lípy opět

jako mírně nebezpečné, vhodné k pokácení.
I Piráti si stromy podrobně prohlédli a naše
poznatky se shodovaly s předchozími studiemi u stromů byla v minulosti absolutně zanedbána
údržba.

Nemohu se ubránit dojmu, že otázka existence obou lip je pouze ideovým či estetickým
problémem a ne otázkou jejich zdravotního stavu. Proč se v takovém případě radnice neporadí
s občany, zda chtějí lípy zachovat či pokácet?

Možná je diskuze kolem lip před kostelem alespoň impulzem pro vedení města, aby se začalo o přírodu ve městě zajímat trochu víc. Dnes
si totiž užíváme stromů, vysázených našimi
předky a je teď na nás, co necháme našim potomkům. Pokácet vzrostlý strom je vždy škoda,
nejen že dotváří ráz daného místa, ale má i ekologickou funkci. Nahradí totiž několik klimatizací, čističek vzduchu a tvoří kyslík. A skoro
za to nic nechce, jen trochu místa.

Na jednom místě v Soběslavi nechali naši
předci nápis: „Dle lásky k sadům posuzuje
se vzdělanost národa“. Možná na tom bude něco
pravdy.
Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav

Zdroje: http://www.jcted.cz/lipy-na-namesti-u-kostela-budi-vasne/?liveMode=1; http://sobeslavka.cz/?p=794; http://www.musobeslav.cz/mestsky-urad/
informace/?more=1327#msg1327; http://arnika.org/klimatizace; Dendrologický průzkum a návrh kácení na náměstí Republiky a Studie hodnocení stavu
zeleně v zastavěném území města Soběslavi

Lípy u kostela sv. Petra a Pavla - bylo by reálné je zachovat?
Za poslední rok bylo o těchto dvou dřevinách
napsáno mnoho. V souvislosti s přípravou
rekonstrukce
centrální
plochy
náměstí
a opravou kostela sv. Petra a Pavla zadal odbor
životního prostředí MěÚ v září 2016 zpracování
posudku zdravotního stavu obou lip u soudního
znalce v oboru dendrologie a posuzování dřevin
pana Miroslava Kohela. Ten v závěru svého
posudku, s ohledem na skutečnost, že koruny
obou stromů byly v minulosti výrazně ořezány
a následně narostlé větve vykazují velké
množství negativních jevů, vč. dutin, doporučil
odstranění obou lip. Důležitých argumentem
pro toto doporučení byly i bezpečnostní důvody,
protože v těsném okolí stromů projde denně
několik stovek lidí.
Protože tento návrh vyvolal mezi částí občanů
velké diskuse, nechal spolek Soběslávka
v listopadu 2016 vypracovat posudek
prostřednictvím znalce Ing. Mgr. Zdeňka
Tesaře. Ten připustil neodbornost zásahu
provedeného na korunách stromů v minulosti,
který má za následek tlaková větvení a dutiny
na kosterních větvích a s tím související snížení
vitality stromů. Ve svém doporučení se ale
přiklonil k zachování obou stromů a provedení
radikálního redukčního a zdravotního řezu
jejich korun s nutností jejich dalšího sledování.
Na základě následného rozhodnutí Rady města
Soběslavi byl redukční a zdravotní řez stromů
proveden v polovině měsíce ledna letošního
roku firmou Janstrom, s.r.o., Planá nad Lužnicí
s cílem zlepšit jejich zdravotní stav a zajistit
provozní bezpečnost obou stromů.

posudku doporučeno i s ohledem na plánovanou
rekonstrukci centrální části náměstí, která bude
probíhat v roce 2018, odstranit oba stromy
a nahradit je jinými vhodnými dřevinami.
Za vhodnou náhradu však nelze považovat
znovu lípy ani jiné stromy dosahující obdobného
vzrůstu. Projekt sadových úprav centrální části
náměstí, který vypracovala Ing. Ivana Popelová
v srpnu letošního roku, počítá s výsadbou dvou
kusů nenáročného habru obecného (Carpinus
betulus kultivar „lucas“), listnatého stromu
v koruně úzkého a hustě větveného. Tento strom
dorůstá maximálně výšky 8 – 12 m.
Všichni cítíme, že zeleň je mimo jiné
i významnou estetickou složkou intravilánu
města, a proto se odstraňované dřeviny nahradí
touto novou výsadbou. Ale asi velmi těžce
bychom hledali argumenty v případě pádu
větve na procházejícího chodce nebo kočárek
s dítětem.

Od letošního jara byly stromy sledovány
s očekáváním jejich dobrého zdravotního stavu
s dostatečným olistěním. Během vegetační doby
se mimo jiné na dřevinách negativně projevil
nedostatek srážek. Ve spojení s uvedeným
řezem došlo k oslabení obou stromů. Proto
město Soběslav objednalo zpracování dalšího
posudku zdravotního a statického stavu těchto
dřevin u Ing. Petra Fuky. Ten byl vypracován
v říjnu 2017 se závěrem, že i po řádně
provedeném řezu stromy zjevně ztrácí vitalitu
s perspektivou jejich dalšího růstu do pěti,
u druhé do deseti let. Proto je městu v závěru

Péčí o zeleň se zabývá i studie Optimalizace
správy veřejné zeleně v zastavěné části města
Soběslav (březen 2017) od výše zmíněného
autorizovaného architekta – krajinářská
architektura – Ing. Pavla Popely, která je stejně
jako výše zmíněné posudky k nahlédnutí na
odboru životního prostředí Městského úřadu
v Soběslavi.
Odbor ŽP MěÚ Soběslav
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Narození:
• Magdaléna Židová
• Kateřina Chocová
• Adriana Vlková
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•

Štěpán Ježek
Zdeňka Zabranská
Stanislava Míková
Jan Kodada
Vladimír Černý
Ladislav Kocourek
Josef Rejlek

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Ve čtvrtek 30. listopadu se v obřadní síni města Soběslav konalo slavnostní vítání nových občánků
do života v našem městě. Starosta Ing. Jindřich Bláha přivítal celkem 19 dětí, z toho 7 chlapečků
a 12 děvčátek. O hudební doprovod, tentokrát už vánoční, se opět postaraly žákyně Základní umělecké
školy Soběslav pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové.

Dar nejvzácnější
Věra Hanzalová
Já dostala jsem nejvzácnější dárek
Úrodou plný pšeničný klas
Zatoulaný dopis z dávných válek
Vševědův pohádkový zlatý vlas
Dar křehčí co skleněná ozdoba
Do stupnice štěstí laděný lidský hlas
Není žádná jiná jeho obdoba
Já dostala od Tebe
Tvůj vlastní čas
Tvůj čas mne jak nektar opil
Zastavil orloje
Hlouposti ve mně tropil
Bez zábran, bez strachu
Stojím jak z olova
Vzápětí divoce tancuji zas
Nitrem rezonuje píseň mollová
Já od Tebe dostala
Dar nejvzácnější
TVŮJ VLASTNÍ ČAS
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Vzpomínky
Dne 5. 1. 2018 uplyne již 5 let
od doby, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček pan
František Zabranský.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Blažena, dcery
a vnoučata s rodinami a ostatní
příbuzní.

Dne 12. 1. 2018 to bude rok,
co nás navždy opustila ve
věku 90 let milovaná maminka
a babička paní Vlasta Ratajová
z Myslkovic.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V SOBĚSLAVI
sobota 6. ledna 2018
Charity ČR, na podporu rodin
z okolí Soběslavi majících dítě
s postižením, pomoc rodinám
pečujícím o blízkého, který umírá, a pomoc při zajištění kompenzačních a zdravotních pomůcek.

S úctou a láskou vzpomíná syn
s rodinou.

Dne 29. ledna 2018 tomu bude
20 let, co nás navždy opustila
naše milá manželka, maminka a babička paní Jaroslava
Vohnoutková. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují manžel, dcery Romana
a Jana s rodinami, vnoučata
a bratr Miroslav s rodinou.

Dne 31. 1. 2018 uplyne již 5 let
od doby, co nás navždy opustil náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček pan Bohumír
Dvořák.
S láskou stále vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Na konci ledna si připomeneme nedožité 98. narozeniny
naší milované maminky paní Anny Výborné a na začátku února šesté výročí úmrtí našeho drahého tatínka pana
JUDr. Lubomíra Výborného. Vzpomínají Eva, Pavel
a Irena s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste je znali,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 3. 1. 2018 uplyne již 10 let, co nás navždy opustil
pan Karel Král. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje manželka
s rodinou.

V sobotu 6. ledna 2018 proběhne
v Soběslavi již tradiční Tříkrálová sbírka. Malí koledníci a jejich
doprovod vyjdou opět do ulic.
Budete-li chtít, můžete přispět
do zapečetěných kasiček. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude
věnován na dobročinné účely

Který člověk na tomto světě nežije pro dobro? Ale jen ten, kdo žije
pro dobro druhých, žije doopravdy. (indické přísloví)
Díky za přijetí koledníků a za vaši
štědrost.
Jan Hamberger, farář

NOVÝ HUDEBNÍ POŘAD V SOBĚSLAVI
Na soběslavské kulturní scéně bylo počátkem listopadu
možné zaznamenat nový hudební pořad, který i v roce
2018 jistě potěší příznivce
akustické hudby.
Připravovat ho pro Vás bude
ve spolupráci se ZUŠ Soběslav
folková skupina Flow Track.
Do nově zrekonstruovaného
sálu ZUŠ budeme zvát na společné koncerty spřízněné hudební hosty. Vzhledem k místu
a času konání, ale také k personálnímu obsazení hostitelské
skupiny snad ani nemůže znít
název tohoto hudebního cyklu
jinak než „Po škole!“
Máme již za sebou první, pilotní pořad, který proběhl v pátek
3. listopadu. Naše pozvání přijal písničkář, ex Nezmar Luboš
Hrdlička a brilantní bubeník
Rosťa Urban, mimo jiné členové českobudějovické skupiny
Lazareth. Strávili jsme s nimi
a s přítomnými posluchači

velmi příjemný večer a podle
četných ohlasů přímých účastníků soudíme, že o tento typ
hudebních setkání bude jistě
zájem.
Druhé
setkání
chystáme
po odeznění hektického předvánočního, vánočního, silvestrovského a novoročního času
na devatenáctou hodinu 9. února 2018. To s námi jako další
poškolák zůstane česká folková superstar Pavlína Jíšová.
Oslovujeme ale samozřejmě
i další zajímavé hosty.
Vyměňte tedy na chvíli neživé
blikající bedýnky za společenství lidí z masa a kostí. Rádi
Vás spolu s dalšími milovníky živých hudebních produkcí
uvítáme na některém z chystaných pátečních večerů „Po škole!“. Nemusí to být špatný lék
na blbou náladu … 
Těšíme se na Vás!
Za Flow Track K. Metelec
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SILVESTR – HISTORIE A TRADICE
Přiblížil se nám konec roku, který je spojený s bujarými silvestrovskými oslavami
a vítáním nového roku. Od kdy ale vlastně slavíme Silvestra? Dne 31. 12. 335 n. l. zemřel
33. papež katolické církve Silvestr I. Během
své 21 let trvající vlády proslul například tím,
že léčil Konstantina Velikého z malomocenství.
Ve svých dobách se snažil šířit křesťanskou víru, za což byl dokonce perzekvován.
Po smrti se Silvestr stal patronem dobré úrody
a ochráncem domácích zvířat. Jeho smrtí ovšem skončila éra pronásledování křesťanů
a ti se začali těšit své zlaté éře. A právě proto
začaly západní civilizace slavit „silvestrovské“
oslavy, ačkoliv chápáno celosvětově se jedná
spíše o oslavy Nového roku. Nový rok připadá podle gregoriánského kalendáře (který se
v západních křesťanských zemích ustálil po 16.
století) na 1. leden, dle ortodoxních církví je
to ale 14. leden. Tam se datum řídí juliánským
kalendářem, který založil císař Julius Caesar

již v roce 46. př. n. l. A ono s těmi daty je to
vůbec zmatené. Konec kalendářního roku totiž
v různých zemích a v různých staletích připadal
na různá data.

Silvestrovské zvyky a tradice
A jak je to s těmi tradicemi? Do 19. století
se u nás prý jedl horký ovar, kroupy a křen
s jablky. Lidé věřili, že to přináší štěstí. Dům
od domu také chodily tzv. ometačky, chudé
ženy v černém, které třikrát zaklepaly na dveře a třikrát ometly kamna, aby v novém roce
dobře hřála. O Silvestru a na Nový rok nesměly
ženy prát a věšet prádlo, jinak by zavinily smrt
osoby blízké. I smetí se muselo mést pouze do
kouta, aby se nikdo nevymetl. Drůbež se také
pojídat nesměla, aby lidem neuletělo štěstí.
Velké bujaré oslavy Silvestra tak, jak je známe
dnes, poznal svět až s příchodem století páry
(v 19. století). Jedna tradice spojená s Novým rokem však provází lidstvo již od 16. století. Je to

novoroční předsevzetí. Nový rok v lidech patrně
vyvolává pocit nebo touhu ve svém životě něco
zlepšit. A tak si dávají různá předsevzetí. Pokud
prý do svých předsevzetí zasvětíte více lidí a necháte se jimi „hlídat“, snáze se Vám to podaří.
Za dobré znamení se považovalo, vstoupila-li
do domu na Nový rok mladá žena či dítě. Dále
se pojídala vánočka, která se upekla na Vánoce
a ve které bylo zapečeno hrachové zrno. Kdo
v ní zrnko našel, neměl mít o štěstí v dalším
roce nouzi.
V dnešní době se říká „Jak na Nový rok, tak
po celý rok“. Máme se chovat co nejlépe jak
k sobě, tak k druhým a vyhýbat se mrzutostem.
Pokud se tento den budeme cítit šťastni, štěstí
nás prý bude provázet celý rok. Nový rok bývá
také dnem, kdy se u jednoho stolu sejde celá rodina. A tak by tomu mělo být po celý rok.
Zdroj: www.ceske-tradice.cz; www.cesketradice.cz; www.spektrumzdravi.cz
redakce

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

V sobotu 2. 12. se u nás tradičně konal Den
pro dětskou knihu, kde jsme si tentokrát
s dětmi vytvořili svícínky, hvězdy, Mikuláše a ozdobili perníčky. Moc děkujeme
všem, kteří se zapojili a přišli nás navštívit. Naše velké díky patří také paní učitelce Marii Hrazdilové a jejím studentkám
ze Střední školy řemeslné obor Cukrář,
které pro dětičky napekly a věnovaly perníčky, a paní Hrazdilová je s dětmi nádherně ozdobila. Knihovnou se linula vůně
čerstvě upečených vánoček ze Soběslavské pekárny, s.r.o. Ochutnávce vánoček
neodolali jak děti, tak i dospělí.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
RETRO HRAČEK
28. 11. bylo v knihovně opravdu veselo.
Od 16:30 se zde konala vernisáž výstavy
Retro hraček, kterou pořádala Obec baráčníků
a Sokol Soběslav. Návštěvnost byla opravdu
veliká, přišel i starosta Ing. Jindřich Bláha
a místostarosta Ing. Vladimír Drachovský.
Akci doprovázela na klávesy ředitelka
ZUŠ Soběslav Irena Molíková a zpěvem
ji doprovázela děvčata pěveckého oddělení
ZUŠ Soběslav pod vedením paní učitelky Ivany Törökové. Dále jsme si mohli poslechnout
písně na harmoniku a návštěvníkům nabídnout
bohaté občerstvení.

POPOPO
Dne 7. 12. se v knihovně konal POslední
POdvečer POezie v roce 2017.
K nádherné adventní atmosféře přispěla
Irena Molíková, která básně doprovázela zpěvem a hrou na klávesy s překrásnými
vánočními melodiemi. Knihovnou se nesly
zimní verše Hany Veselé a Věry Hanzalové
za pomoci malých slečen Anetky Kociánové
a Kačenky Kolářové.

Těšíme se na Vás opět za rok!

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom za celou knihovnu
poděkovali Střední škole řemeslné, konkrétně kovářům, za vyrobení
a namontování nové kliky do naší věže
Hlásky, která tak nahradila kliku odcizenou v létě.

UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE
NA ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY
Od nového roku bude otevřeno
každý čtvrtek pouze do 16 h.

Anděla Poslušná
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Pavel Helan v Soběslavi
V pátek 1. prosince 2017 se v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi
uskutečnil koncert moravského
písničkáře Pavla Helana, finalisty
soutěže
ČESKOSLOVENSKO
MÁ TALENT 2013. Pavla Helana jsme měli možnost slyšet
v Soběslavi již před rokem,
kdy v KD vystupoval s Honzou
Nedvědem.
Tentokráte
se nám představil se svým kolegou - violoncellistou Štěpánem
Švestkou, který mimo jiné hrával
s Lenkou Filipovou.
Většina písní, které zde zazněly,
byla z Helanovy tvorby - nejen
hudba, ale i text vycházející ze ži-

vota inspirovaného křesťanstvím.
Každá z písní byla doplněna komentářem, který stručně objasnil
důvod vzniku, hlavní myšlenku
a obsah písně. Zajímavá byla také
žánrová pestrost - milostná balada, rap, „lidovka“ atd. Zazněly
písně Údolí, Rapper, Afghanistan,
Buď se mnou a další. Koncert byl
obohacen sólovým vystoupením
Štěpána Švestky, který bravurně
zahrál Montiho Čardáš. Citlivé
propojení dvou strunných a zároveň svébytných nástrojů umocnilo
obsah každé z písní. Kromě kytar
a violoncella byly představeny i ne
zcela časté hudební nástroje - fujara a dulcimer.

Při koncertě, jehož dobrovolné
vstupné půjde na opravu kostela,
se vybralo 5 420 Kč. Velké podě-

Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem milým hostům
a divákům, kteří nás letos navštívili!
Přejeme vám všem krásné Vánoce
a v novém roce pohodu a hodně
zdraví!
Děkujeme všem ﬁrmám za podporu KDMS v roce 2017 a těšíme
se na další spolupráci.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD
Pravidelné akce:
Pondělí

17.30

Divadelní soubor ZŠ Komenského ul.,

18.00

Argentinské tango

Úterý

16.00

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)

Středa

13.30

Senior klub

15.30

Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců

17.00

Loutkářský soubor Kašpárek

20.00

Divadelní soubor Chvalovský

Čtvrtek

18.00

JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)

Pátek

19.00

Soběslavská chasa mladá

Pracovníci KDMS

komorní pěvecký sbor

kování patří Tadeuszi Kipielovi,
díky kterému se mohl tento koncert
uskutečnit.
Martina Pechová

Po novém roce začínají všechny pravidelné akce v týdnu od 8. ledna 2018!

a skupina Flow Track
Vás srdečně zvou na tradiční

ve čtvrtek 28. 12. 2017
v 19 h
kostel ČCE v Soběslavi
www.anonymvoice.cz

Další program:
Sobota

6. 1.

10.00 Zadáno - Obec Baráčníků Soběslav, malý sál

Neděle

7. 1.

10.30 Divadelní společnost Koňmo, Jak šlo vejce na vandr,
pohádka, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč,
rodinné vstupné - druhé, třetí….dítě zdarma!

Čtvrtek

11. 1

17:00 Astrál

Pátek

12. 1.

19.00 Maturitní ples Gymnázium Soběslav, velký sál

Středa

17. 1.

19.00 Veselá trojka - koncert, velký sál, vstupné 230 Kč

Pátek

19. 1.

19.00 Maturitní ples Gymnázium Soběslav, velký sál

Pátek

26. 1.

20.00 Rybářský bál, velký sál
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PŘEDPLATNÉ KD SOBĚSLAV
Jaro 2018
13. únor				

19.00

ZELŇAČKA
„K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší bylo dávno vymyšleno…“
Agentura Familie, René Fallet
Autor se v poutavém příběhu vrací ke krásám prostého života
na panenském venkově, který postupem času mění svůj charakter
a trpí díky necitlivému pokroku a honbě po penězích. Děj se odehrává
na společném dvorku dvou věčně připitých vesnických prďolů,
kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd.
A právě tam někde v nekonečnu kdosi potřebuje to nejlepší, co lidstvo
vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
René Fallet napsal více než dvě desítky románů. Některé se staly
předlohou pro film.
Mezi nejznámější patří „Fanfán tulipán“ (původní scénář), „Šeříková
slavnost“, „Idiot v Paříži“ a „Zelňačka“, kterou proslavil film s Luis
de Funèsem, a která má České republice mnoho literárních fanoušků.
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Barbora
Jánová / Barbora Hrušková, Jan Szymik

19. březen			

19.00

DÁMY Z ANIANE
„Dámská partie rozehraná ve velkém stylu!“
Divadlo Palace, Milan Kopecký
Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů lidské
existence. Zatímco Marie si přinesla do rodného domu nekončící
proud svých příběhů ze všech pařížských lokálů – těch skutečných
i smyšlených, Ester si žila svůj poklidný život venkovské učitelky.
Malé Aniane je pro Marii trochu příliš těsné, a tak stačí pár poznámek
na místním trhu a zdejší pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka
nezadaných mužů zralého věku začne sázet na nového manžela pro
Marii…to všechno se děje za zdmi rodinného domu Marie a Ester.
Ony ale mají jen samy sebe. Jen své vzpomínky, které se tak málo
protínají. A čas se tak vleče.
Hrají: Marie - Daniela Kolářová, Ester - Dana Syslová, AugustJaromír Meduna, pan Děkan - Milan Stehlík / Jiří Čapka,
Mares - Lucie Pernetová / Michaela Sejnová

29. duben			

19.00

SMÍM PROSIT?
„Ďábelský plán, jak splnit poslední vůli tetičky…“
Činoherní studio Bouře, Gérard Bitton a Michel Munz
Henri de Sacy je vášnivým milovníkem všech žen. Jednoho dne
se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz pod podmínkou,
že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát
a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude překvapivé,
rozuzlení ještě překvapivější.
Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké
příležitosti.
Hrají: Henri - Jan Révai, Edmond - Martin Polách / Igor Bareš,
Norbert - Robert Jašków, Elsa - Kateřina Janečková, Dodo - Petr
Pěknic / Karel Zima
Změna programu vyhrazena / Cena předplatného 870 Kč / Mimo
předplatné 320 Kč, 320 Kč, 320 Kč.
Informace: KD Soběslav, Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
/ Jaroslava Palasová, produkční / tel. 381 524 261, 724 378 898
/ e-mail: jarka.palasova@seznam.cz
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O veselském programu Vás budeme informovat v průběhu jara, v návaznosti
na termíny plánované rekonstrukce Weisova domu.
„OD TÁBORA...“ PODRUHÉ
DO NÁRODNÍCH PARKŮ USA

ROK 2018 V BLATSKÉM MUZEU
Začínající rok je rokem významných
„osmičkových“ výročí, které chceme
připomenout i v rámci našeho letního programu. V srpnu tak v Rožmberském domě otevřeme výstavu „Na frontě
a v zázemí. Sto let od konce Velké války“,
která bude věnována ukončení 1. světové
války, československým legiím a vzniku
Československa (s důrazem na tehdejší život v táborském regionu a legionáře
ze Soběslavska a Veselska). Komorní galerie Smrčkova domu bude ve stejné době
patřit výstavě fotografií „Soběslav 1968!“,
připomínající smutné výročí srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy. Pokud
byste měli jakoukoli dokumentaci týkající
se zmiňovaných událostí nebo osobní předměty legionářů z regionu, budeme vděčni
za jejich zapůjčení.
Kromě toho Vám během návštěvnické
sezony v soběslavských objektech nabídneme i tradiční výstavu místních keramiků (tentokrát pod názvem „Pohádky,
pověsti, bajky“) a výstavy regionálních
výtvarných umělců – chceme vzpomenout
100. výročí narození soběslavského rodáka, akademického malíře Josefa Kiliana
a oslavit 85. narozeniny Jana Holce, rodáka z nedalekých Třebějic. V návaznosti
na loni otevřenou národopisnou expozici
„Život na Blatech a Kozácku“ ve Smrčkově
domě představíme významnou knižní produkci slavné jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny – modlitební Nebeklíče, které
v ozdobných mosazných vazbách patřily
k reprezentativním doplňkům slavnostních
krojů Blaťaček. S tímto tématem bude spojená i červnová 7. noc v Blatském muzeu,
která ponese podtitul „knihařská“.

Na středu 10. 1. (tradičně od 17 hodin
v Rožmberském domě) jsme v rámci
19. ročníku přednáškového cyklu „Od Tábora až na konec světa“ připravili 2. část
cestování Miloslava Martana z Prachatic po národních parcích USA. Tentokrát
nás čeká kapitola nazvaná Jihozápad.
Na relativně malém území zde najdeme
lesnaté oblasti s nejvyššími i nejmohutnějšími stromy světa. S nimi ostře kontrastují
rozlehlé písečné i skalnaté pouště s hlubokými kaňony v čele se slavným Grand
Canyonem. V blízkosti řeky Colorado nás
ohromí jedinečné skalní útvary, pískovcové
sloupy, stolové hory, světoznámé kamenné
oblouky i nejnižší bod západní polokoule
ležící v Údolí smrti. Atmosféru „divokého
západu“ pak doplní tajemná města duchů
a návštěvy indiánských rezervací v čele
se slavným Monument Valley.

vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč,
rodinné 2.,3... dítě zdarma

„STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI“
O KATECH A POHODNÝCH
Jan Vyhlídka, autor nejrozsáhlejší knihy o katovských rodinách na území Čech
a Moravy, bude ve středu 31. 1. od 17
hodin v Rožmberském domě vyprávět
na téma „Jak se na Táborsku žilo rodinám
katů, pohodných a biřiců“, tedy o skupině
lidí na okraji společnosti, tzv „nedotknutelných“. Dozvíme se, jaké měli kati a pohodní své každodenní povinnosti, kde a jak
jejich rodiny žily a jak samotní kati pohlíželi na svůj osud. Dále se dozvíme, kde
v okolí Soběslavi stála popraviště a které
rody na Táborsku patřily mezi rody katovské a pohodnické.
Úspěšný vstup do nového roku Vám přejí
a na viděnou v muzeu se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

STAROČESKÝ
BÁL

2. 2. 2018

KD Soběslav od 19:00
K poslechu a tanci hraje kapela BOŽEJÁCI
Vstupné 150,-Kč

Veteran Car Club Soběslav vás zve na:
3. ples všech přátel motorismu
27. 1. 2018 od 20 h
Sál restaurace Klenovice
K poslechu a tanci
zahraje kapela „Contraband“
Vstupné: 100 Kč
Rezervace na tel. 606 401 214

Hlavní výhra: Jawa 50
Pionýr!
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MŠ DUHA

Adventní čas je u nás ve školce spojen se slavnostním Vánočním cinkáním. Předškoláci své vystoupení měli už tradičně v kulturním domě, kde jim za jejich taneční, pěvecké i herecké výkony tleskal plný sál rodičů a příbuzných. Přejeme vám všem poklidné Vánoce strávené s těmi nejbližšími a hodně zdraví
v novém roce. 											
Kolektiv MŠ DUHA

MŠ NERUDOVA
Vánoční cinkání
Měsíc prosinec je pro nás v mateřské škole předzvěstí velkých příprav na mikulášské a vánoční vystoupení pro rodiče. Dárečky, které si děti připravily, udělaly nejedné mamince a tatínkovi obrovskou
radost. Keramické ozdoby, svícny, andílci, čertíci či
vánoční přání umocnili zajisté vánoční atmosféru u
našich školáčků i doma.
Vítání Mikuláše začalo již v pondělí 4. 12. 2017
ve třech třídách mateřské školy. Naši školáčci
vystoupili odpoledne s obavami před své rodiče. Hudební vystoupení plné písniček o čertech
a Mikulášovi udělalo rodičům určitě velkou radost.
Ostatní děti čekalo velké mikulášské nadělování
až v úterý. Od rána nedočkavě vyčkávaly příchod
čerta, Mikuláše a anděla. „My se nebojíme“ volaly
všechny děti. Písnička nás rozveselila a čertovský
tanec, který jsme se s dětmi naučili, nám dodal
odvahy. Zanedlouho se po chodbě rozezněl zvoneček. Děti zpozorněly a tiše naslouchaly. Mikuláš,
čert a anděl nadělovali opravdu všem dětem, které
jim za bohatou nadílku zazpívaly nejednu veselou
písničku. Děti ze třídy sluníčkové a měsíčkové vystoupily s Čertovskou pohádkou v kulturním domě
již 23. listopadu 2017 a děti ze třídy hvězdičkové
poslední týden v listopadu.

Poděkování firmě AGRO - partner s.r.o.
Naši předškoláci byli pozváni na Den otevřených dveří do firmy Agro – partner
v Soběslavi. Naší milou průvodkyní byla
p. Jana Formánková, která se dětem velmi věnovala a seznámila je s veškerou vystavenou
zemědělskou technikou. Bylo se opravdu na
co dívat, nejvíce se o traktory zajímali kluci

a holky o ovládání velkého robota. Záludné
otázky našich nejmenších byly zodpovězeny
na jedničku. Děti měly spoustu zážitků a dojmů. Velké díky p. Janě Formánkové a celému kolektivu firmy Agro – partner Soběslav
za každoroční pozvání. Těšíme se na další
spolupráci.
Kolektiv MŠ Nerudova
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Mateřská škola Soběslav slaví 50 let
1968 - 2018
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278 byla slavnostně otevřena
dne 3. ledna 1968 jako Závodní
mateřská škola – jesle LADA.
Tehdy trojtřídní mateřská škola
byla ihned po otevření naplněna počtem 90 dětí, rozdělených
do tříd podle věku od tří do šesti
let, do jeslí v průběhu roku bylo
zapsáno 35 dětí ve věku od jednoho do tří let. V zařízení byla zaměstnána 1 ředitelka a 5 učitelek,
1 vedoucí sestra a 5 zdravotních
sester, 1 hospodářka, 3 kuchařky,
celkem 4 uklízečky, 2 pradleny,
1 domovník. Zřizovatelem mateřské školy byl národní podnik
LADA Soběslav. Na základě
školského zákona z roku 1960
se stala předškolní výchova prvním
článkem školské soustavy v naší
republice. Výchovná práce v mateřské škole probíhala dle Programu výchovné práce v jeslích
a mateřských školách. Do tohoto
programu byly poprvé zařazeny
jesle. Od 1. 1. 1976 došlo ke změně názvu podniku a tím i ke změně názvu mateřské školy – Mateřská škola - jesle k. p. ELITEX
Soběslav. Od roku 1978 začal platit nový Program výchovné práce
pro jesle a mateřské školy., který
byl doplněn Metodikou výchovné
práce.
Z důvodu nedostatku kapacity
školy bylo započato v roce 1979
s výstavbou nového pavilonu určeného pro 60 dětí. Pavilon byl otevřen 1. 9. 1980, čímž došlo k rozšíření mateřské školy na celkem
5 tříd. Od roku 1984 byl závazným
dokumentem pro práci v mateřské
škole Program výchovné práce pro
jesle a mateřské školy. Nevyžadoval striktně rozvrh hodin, vedl
k respektování přirozených potřeb
dětí (spontánní hra, volný pohyb,
potřeba individuálního přístupu).
V roce 1988 došlo opět ke změně
názvu podniku a tím i školy – Mateřská škola - jesle TST LADA
k. p. Ke dni 31. 8. 1990 byly zrušeny jesle z důvodu nízkého počtu
zapsaných dětí. Ve společnosti
došlo ke změnám, bylo to období
hledání. Změnil se výchovný styl,
uspořádání života tak, aby vycházel z potřeb každého dítěte. Snížila se psychosociální náročnost
prostředí, aby děti byly spokojené a dobře se rozvíjely. Veškeré
úpravy se týkaly nového pohledu
na dítě, nového přístupu k vý-

chově, k výchovně vzdělávacím
činnostem, k otázkám uspořádání
podmínek života dětí, k organizaci
dne a k redukci obsahu výchovné
práce v mateřské škole. V obsahu
výchovné práce nastalo všestranné
uvolnění, jehož smyslem je vytvoření většího prostoru pro hravé činnosti a přirozené aktivity.
V roce 1991 z důvodu malého počtu zapsaných dětí byly uzavřeny
dvě třídy. V roce 1992 se podnik
TST LADA k.p. ocitl v tíživé ekonomické situaci a svoji mateřskou
školu nabídl městskému úřadu
k bezplatnému pronájmu. Městský úřad nabídku přijal a mateřská škola byla přejmenována na
II. mateřská škola. V roce 1994
byly znovu otevřeny dvě třídy
v přistavěném pavilonu a do této
budovy byla přestěhována zrušená
mateřská škola Na Solinách, jejíž
budova byla vrácena původnímu majiteli na základě restituce.
V mateřské škole bylo v provozu
pět tříd. V roce 1995 došlo k prodeji budov a pozemků mateřské
školy. Vlastníkem se stala soukromá osoba – ing. Josef Kouba.
V budově dříve určené jeslím byla
zřízena pekárna s prodejnou.
Od roku 2002 je Mateřská škola Soběslav právním subjektem,
jejímž statutárním zástupcem
je ředitelka mateřské školy a zřizovatelem město Soběslav. V prosinci 2004 byl přijat nový Školský
zákon, který má pro oblast předškolního vzdělávání dalekosáhlý
význam. Stát v něm tuto oblast
velmi podpořil, vyjádřil svůj zájem
o rozvoj předškolního vzdělávání,
o jeho dostupnost i kvalitu. Školský zákon zavedl systém rámcových a školních vzdělávacích programů. Povinnost pracovat podle
školního programu nastal všem
školám (tj. na úrovni předškolního, základního a gymnaziálního
vzdělávání) dnem 1. 9. 2007.
Ve spolupráci s majitelem byly
na budově provedena částečná rekonstrukce. Staré zařízení kuchyně bylo zcela vyměněno za nové.
Postupně byly zakoupeny dva
konvektomaty určené pro zdravou přípravu pokrmů. Průběžně
dochází k renovaci přípravných
kuchyněk a byly zakoupeny dvě
rychlomyčky. Proběhla rekonstrukce v šatnách dětí i v šatnách
personálu, rekonstrukce umýváren

a toalet. Mateřská škola má vlastní
prádelnu, v níž je zajištěna péče
o lůžkoviny a ručníky. Zahrada
mateřské školy byla v průběhu
času zcela nově upravena. Staré kovové prolézačky, houpačky
a pískoviště byly nahrazeny novými dřevěnými prvky a novými pískovišti. V současné době jsou tyto
dřevěné prvky z důvodu špatného
technického stavu postupně vyměňovány. V plánu je další doplňování nových prvků a modernizace
dle potřeby, aby byly dětem umožněny další rozmanité aktivity.
Ve stávajícím školním roce 2017 –
2018 je v mateřské škole zapsáno
140 dětí. V mateřské škole pracuje
1 ředitelka, 11 učitelek, 1 školní
asistentka, 1 asistentka pedagoga
a 8 provozních zaměstnanců.
Škola je šestitřídní a je umístěna
ve dvou pavilonech, oba jsou patrové. V předním pavilonu jsou
umístěny tři třídy pro děti mladšího předškolního věku. V zadním
pavilonu jsou tři třídy určené pro
děti staršího předškolního věku.
Máme třídu první - zvonečkovou,
druhou - srdíčkovou. V těchto třídách jsou zapsány zpravidla děti
ve věku od 2 do 4 let. Ve třídě
třetí - kytičkové od 4 do 6 let
a ve třídách čtvrté - sluníčkové,
čtvrté B - měsíčkové a páté hvězdičkové jsou zapsány děti ve
věku 5 až 7 let. Nábytek ve všech
třídách je nový. Třídy jsou vybaveny dostatkem hraček a pomůcek, které jsou průběžně doplňovány a obměňovány. Každá třída
má vytvořeny různé hrací koutky,
zařízené dle věku dětí. Všechny
třídy jsou vybaveny hudebními nástroji, radiomagnetofonem
s CD přehrávačem a televizí
s DVD přehrávačem. Jedna třída
je vybavena interaktivní tabulí,
dvě třídy jsou vybaveny počíta-

či. Mateřská škola má vlastní pec
na vypalování výrobků z keramické hlíny. Byla zřízena sborovna
pro pedagogické zaměstnance
s počítačem a knihovnou s odbornou literaturou, s různým didaktickým materiálem. K zajištění
větší bezpečnosti byla instalována
kamera u vstupu do budovy školy
a čipový vstup do mateřské školy. Mateřská škola má své vlastní
logo a webové stránky, které jsou
pravidelně aktualizovány a obrazově doplňovány. Všichni zaměstnanci dbají při své práci na to,
aby se dítě cítilo v mateřské škole
stejně dobře, jako v domácím prostředí, aby rodiče i děti byli spokojeni. Snažíme se, aby děti chodily
do naší mateřské školy rády, aby
zde prožily období plné pohody,
klidu, lásky a porozumění a vedeme je k tomu, aby se zde naučily
všemu potřebnému a užitečnému.
Cílem a současně přáním celého
kolektivu mateřské školy je umožnit všem dětem prožít den v mateřské škole plný radosti, volnosti
a nevšedních zážitků.
3. ledna 2018 uplyne 50 let od
slavnostního otevření Mateřské
školy Soběslav, Nerudova 278.
Během této doby branami mateřské školy prošlo mnoho dětí i rodičů a vystřídalo se více jak 100
zaměstnanců. Co se za tu dobu
změnilo, můžete vidět na webových stránkách školy www.mssobeslav.cz.
Srdečně zveme: „Přijďte nahlédnout do prostor mateřské školy
dne 1. února 2018 v době od 9.00
do 15.00 hodin, kdy budou dveře
otevřeny pro bývalé „žáky a žákyně“, jejich rodiče a příbuzné
a pro všechny bývalé zaměstnance
a zájemce z řad veřejnosti. Těšíme
se na vás.“
Kolektiv MŠ Soběslav
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SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Advent na Základní škole řemeslné v Soběslavi
Letošní předvánoční čas jsme v naší škole přivítali zpěvem koled u adventního věnce, který
si žáci sami vyrobili v rámci pracovního vyučování. V úterý 5. prosince si starší žáci připravili
pro své mladší spolužáky krátkou Mikulášskou
besídku. Když se školou rozezvučely zvonky

a řetězy, děti napjatě očekávaly, co se bude dít.
Čerti sice budili v některých dětech hrůzu, ale
hodný Mikuláš s andělem vše zachránili a předali balíčky s dobrotami. Rok jsme ukončili
již tradičně projektovým dnem, kdy jsme
si s žáky připomněli různé vánoční zvyky

a tradice. Starší žákyně nám provoněly školu
pečením cukroví. Vyráběli jsme různé vánoční dekorace, kterými jsme opět došli ozdobit
Muchomůrku. Přejeme všem klidný a úspěšný
rok 2018.
Mgr. Jana Drsová

NABÍZÍME VYUČENÍ V TĚCHTO OBORECH
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Rekondiční a sportovní masér (ŠVP Rekondiční a sportovní masér)

Zednické práce (ŠVP Zednické práce)

Truhlář (ŠVP Truhlář)

Truhlářská a čalounická výroba (ŠVP Truhlářské práce)

Strojní mechanik (ŠVP Zámečník - zaměření na svařování)		

Zahradnické práce (ŠVP Květinářské a aranžérské práce)

Obráběč kovů

Zahradnické práce (ŠVP Zahradnické práce)

Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP Mechanik pro chladící
a klimatizační zařízení)

Stravovací a ubytovací služby (ŠVP Kuchařské práce)

Elektrikář – silnoproud (ŠVP Elektrikář-silnoproud)

Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářské práce)

Instalatér (ŠVP Instalatér-topenář)

Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatelské služby)

Opravář zemědělských strojů
(ŠVP Opravář zemědělských strojů)

Strojírenské práce (ŠVP Obrábění kovů)

Zahradník (ŠVP Zahradník)
Kadeřník (ŠVP Kadeřník)
Umělecký kovář a zámečník, pasíř (ŠVP Umělecký kovář a zámečník)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských
zařízení
Studium učebních oborů je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výuč. listu!
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 8. 1. - 13. 1. 2018 od 8 do 13 hod., www.ssrsobeslav.cz

ZŠ E. BENEŠE

Mikuláš (s čerty)
na nás nezapomněl!
V úterý 5. 12. si žáci devátých
ročníků připravili program pro
třídy prvního stupně a převlečeni za Mikuláše, anděly a čerty rozdávali sladkosti. Ty si ale
děti musely zasloužit písničkou
nebo básničkou. „Hříšníci“ čertům slibovali, že se polepší doma
i ve škole. Skupinka složená
z žáků obou tříd zavítala i do MŠ
Duha, aby stejnou radost rozdala
i malým předškolákům.
Žáci 9.A a 9.B
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Exkurze Temelín

Jarmark

V hodinách přírodovědy se žáci 5. tříd seznámili s různými
druhy elektráren. S vodními, solárními, tepelnými, větrnými a jadernými. U Týna nad Vltavou, přesně u vesničky
Temelín, se tyčí do výše jaderná elektrárna pojmenovaná
právě podle této blízké vesnice. Byla by škoda se nevypravit za jejím bližším poznáním.

Minulý týden se v prostorách naší školy
opět uskutečnil Vánoční jarmark. Rodiče
a všichni návštěvníci skupovali výrobky
našich žáků nebo okusili vánoční perníčky,
punč a jiné dobroty, kterými byl jarmark
provoněn. Tradičně šlo o dobročinnou akci,
jejímž výtěžkem uděláme radost vybraným
organizacím, které pomáhají rodinám
s hendikepovanými dětmi nebo opuštěným
zvířatům. Děkujeme za Vaši návštěvu
a přejeme Vám klidné prožití vánočních
svátků!

Dne 24. listopadu jsme v ranních hodinách nahlédli
do prostor zámečku Vysoký Hrádek, který se nachází přímo u elektrárny. Uvnitř je infocentrum nabízející prohlídku
expozic s interaktivními modely a virtuálními prohlídkami.
Také je zde kinosál, kde jsme zhlédli prezentaci o výrobě
elektrické energie v jaderné elektrárně. K relaxaci a odpočinku jsme navštívili park, v němž je zámeček umístěn.

Mgr. Aneta Cvrčková

Mgr. Aneta Cvrčková

Rozsvěcení vánočního stromu
I při letošním odpoledním programu při rozsvěcování vánočního stromu na náměstí v Soběslavi vystoupil pěvecký sbor při ZŠ Soběslav, tř. Dr. E.
Beneše 50. Děti 1. i 2. stupně za doprovodu učitelky Markéty Vaňákové zazpívaly známé i méně hrané vánoční písně a koledy. I přes sychravé počasí
a problémy s ozvučením děti přispěly k předvánoční adventní náladě na soběslavském náměstí. Odměnou jim byl velký potlesk od přihlížejících
diváků. Děkujeme.
Mgr. Markéta Vaňáková

ZŠ KOMENSKÉHO
Neuvěřitelný úspěch všech našich školních ﬂorbalových týmů
Dne 7. listopadu 2017 se naše
žákyně 8. a 9. tříd zúčastnily okresního kola ve ﬂorbalu v Sezimově
Ústí. Podaly výborný výkon, neprohrály žádný zápas, nepustily
žádnou branku, přesto skončily
„až“ na třetím místě. Ve škole
se slavil krásný úspěch. Nikdo ještě netušil, že oslavované třetí místo
bude, nehezky řečeno, nejhorším
výsledkem v porovnání s ostatními školními ﬂorbalovými týmy.
Jen o dva dny později totiž bojovali v okresním kole starší žáci.
Všichni předvedli skvělý výkon,
který nás i díky obdivuhodným
zákrokům Míry Forsztáka v bráně posunul do finále. V něm jsme
prohráli až v prodloužení a obsadili
i tak skvělé druhé místo.
Okresní kolo se týká samozřejmě
i žáků mladších (6. a 7. ročník).
Chlapecké i dívčí družstvo navázalo na úspěchy svých starších
spolužáků. Děvčata obsadila v turnaji druhé místo. Chlapci, kteří
nastoupili do finálového utkání bez
klíčového hráče Filipa Petráska,
i tak celý turnaj vyhráli a postoupili do krajského finále.
Působení prvostupňových družstev naznačuje, že i v následujících
letech máme o dobré výsledky

postaráno. Dívčí družstvo nedalo
soupeřům z okresu žádnou šanci, když nastřílelo soupeřům přes
30 gólů a skvělá Kačka Holasová
v brance pustila za svá záda jedinou střelu. S takovým výkonem
děvčata celý turnaj jasně vyhrála.
Chlapcům ve stejné věkové kategorii „teklo do bot“, když v boji
o postup do finále prohrávali se ZŠ

Zborovská již 0:3. Skvělým výkonem skóre srovnali a dotáhli zápas
až k nájezdům. V nich se podařilo
uspět, stejně tak jako ve finálovém
zápase. Z toho všeho vyplývá,
že i chlapci z prvního stupně svůj
turnaj vyhráli a postoupili tak
do krajského finále.
Všechny naše školní ﬂorbalové
týmy tedy v okresním kole ob-

sadily místa na stupních vítězů,
přičemž tři družstva celý turnaj
vyhrála a postoupila do krajské
části soutěže. Všem dětem i „trenérům“ děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další
úspěchy nejen ve ﬂorbalu.
Mgr. Lukáš Lis
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Dárek pro Ivana
Každému z nás udělal v životě určitě
radost nějaký dárek. Protože naše třída
ráda sportuje a chtěla splnit přání dítěti z dětského domova, vybrala si Ivana
z Černé Vody. Ivan hraje kopanou a moc

si přál dres a štulpny Realu Madrid, neboť fandí Ronaldovi. Moc rádi jsme mu
jeho přání vyplnili.
Ilona Klimešová a 5. A

GYMNÁZIUM SOBĚSLAV

DDM

PODPORA VĚDY NA SOBĚSLAVSKÉM GYMNÁZIU

INFORMACE

Roku 1986 byla na Gymnáziu v Soběslavi
zřízena a pomůckami vybavena dnes již zastaralá
a velmi opotřebovaná laboratoř chemie. Studenti tak mohli využívat při výuce nejmodernějších
technologií a laboratorních pomůcek velmi omezeně. V letošním roce však přišla po několikaletém úsilí radikální změna.

v září letošního roku. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií.

Škola předložila v rámci 32. výzvy Integrovaného
regionálního
operačního
programu
„Infrastruktura středních a vyšších odborných
škol» v prioritní ose 2 - Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
projekt „Rekonstrukce a vybavení laboratoře
přírodních věd“.

Projekt je zaměřen především na zkvalitnění
výuky přírodovědných předmětů chemie, fyziky
a biologie. V rámci projektu byly vybudovány
nové rozvody plynu, vody, elektřiny, nové osvětlení a podlahová krytina. Do učebny byly instalovány víceúčelové laboratorní stoly, žákovská
pracoviště a nejmodernější didaktická a výpočetní technika. Pro vlastní výuku přírodovědných
předmětů škola pořídila řadu modulů, měřících
senzorů a pomůcek řady Pasco. Laboratoř byla
též doplněna o digestoř nebo například destilační
jednotku.

Projektu, jehož celkové náklady činí 2 554 690,34
Kč, z toho způsobilé náklady 2 494 190,34 Kč,
byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých
výdajů. Realizace projektu byla Gymnáziem
Soběslav zahájena přípravnými a administrativními pracemi v červnu 2016 a dokončena

Nová laboratoř významně přispěje ke zkvalitnění přípravy na vysokoškolské studium přírodovědných předmětů, seznámení se s aktuálními
poznatky vědy a také umožní v rámci projektu
užší spolupráci s pedagogy a žáky základních
škol.
Mgr. Petr Lintner – ředitel gymnázia

Na sobotu 13. 1. 2018 od 9.00
do 11.00 hodin zveme děti na „Keramickou dílnu“. Děti si mohou vyzkoušet točení na hrnčířském kruhu
a vyrobit si vlastní nádobu dle fantazie.
Cena je 60 Kč, pro děti ze zájmových kroužků DDM 50 Kč. Přihlášky předem v DDM, nejpozději
do 10. 1. 2018.
V sobotu 27. 1. 2018 se koná další Tvořivá dílna pro děti, tentokrát
si děti budou moci vyrobit zimní
dekoraci do bytu. Začátek je v 9.00
hodin v DDM.
Cena dílny (materiálu) je 60 Kč,
pro členy zájmových kroužků DDM
50 Kč.
Přihlášky
předem,
nejpozději
do 25. 1. 2018. Bližší informace
na 381 522 013 nebo 606 200 085.
Jaroslava Kohoutová

Mikulášská nadílka v DDM 1. 12. 2017
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ROLNIČKA
Na koncerty v Rolničce se můžete těšit i v roce 2018
Přátelé, kamarádi, jak jsme prozradili hned v nadpisu, na koncerty v čajovně
se můžete těšit i v roce 2018. Začátek roku je nicméně jako stvořený pro trochu
osobnější pozvání na tyto koncerty. I letos budeme na koncertech potkávat především písničkáře. Ptáte se proč? Protože jsou to lidé, kteří nás dokážou vytrhnout
ze stereotypu každodenních starostí a povinností. Jsou velmi originální a my jsme
jim vděční, že dokážou pojmenovat a vyslovit věci, kterým v našich životech
často hrozí překrytí šedí stereotypu. A co víc, dokážou to dělat velmi zajímavou
formou.
A proč se tyto koncerty tak skvěle hodí právě do čajovny-kavárny Rolnička?
Protože je tu příjemné a neformální prostředí, kde se ve velmi krátkém čase cítíte
„jako doma“. Je to prostor, kde nelze oddělit umělce a publikum. Prostor, kde písničkáři, kteří jsou velmi přátelští a bezprostřední, mají své posluchače skutečně
na dosah ruky a to osobní, co nám přinášejí, mohou skutečně osobně předat. Jsme
vděční čajovně, že tyto koncerty vzala pod svoji střechu a je pro ně domovem.
Na závěr chceme poděkovat Vám všem, kteří jste na jakýkoli koncert přišli, užili
si ho a udělali tím i něco dobrého pro druhé. To je totiž věc, která pro nás kruh
těchto koncertů uzavírá. Každý spokojený posluchač, který zaplatí dobrovolné
vstupné, spojil příjemné s užitečným – zaplacené vstupné zůstává v Rolničce jako
příspěvek na její činnost.
Těšíme se, že se s Vámi na některém z koncertů potkáme, první příležitost bude
hned v pátek 12. ledna v 19 hodin na koncertu pražské písničkářky Jany Šteﬂíčkové a táborského dua – Denisy Gyürkeové a Kláry Jakšičové.
Martina a Pavel Plátovi

Školy Diakonie Rolnička získaly ocenění hejtmanky Jihočeského kraje
V pátek 8. prosince převzala ředitelka
našich škol Mgr. Kamila Viktorová ocenění
hejtmanky Jihočeského kraje za pozitivní
přístup ke zdravotně postiženým. Školy pro
děti s nejrůznějšími typy zdravotního postižení
byly při Rolničce otevřeny již v roce 1995
a v současné době je navštěvuje téměř 80 žáků.
Ti mohou navštěvovat mateřskou školu, která
je určena dětem zdravým i dětem s postižením,
základní školu speciální, kde si plní povinnou
školní docházku děti s těžšími formami
zdravotního postižení, a praktickou školu, kde
si mohou doplnit vzdělání absolventi naší
základní školy speciální. Tím, že škola úzce
spolupracuje a sdílí prostory s Diakonií Rolnička,
mohou žáci škol jednoduše využívat i potřebných
sociálních služeb. Při práci s žáky se vždy

snažíme o individuální přístup, který zohledňuje
konkrétní potřeby dítěte a samozřejmá
je i úzká spolupráce s rodinou. Absolventi našich
škol mohou využívat některou ze sociálních
služeb Diakonie Rolnička pro dospělé nebo
mohou najít práci v našich chráněných dílnách
či Obchodech dobré vůle. Ocenění v podobě
sošky anděla strážného převzala paní ředitelka
z rukou krajského radního Pavla Talíře
v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích.
„Jedná se o první oﬁciální ocenění pro
rolničkovské školy a my z něj máme velkou
radost. Je to ocenění trpělivé a obětavé práce
všech pedagogických pracovníků, kteří s našimi
žáky pracují,“ dodává ředitelka škol Kamila
Viktorová.
Ludmila Pokorná, Diakonie Rolnička

Ocenění za pozitivní přístup ke zdravotně
postiženým převzala Kamila Viktorová z rukou
krajského radního Pavla Talíře (foto – Jižní
Čechy Teď).

SOBĚSLÁVKA
Pamětníci vzpomínají
Se spolkem Soběslávka jsme nechali vytvořit
audionahrávky dvou pamětníků ze Soběslavska
a předali je soběslavským školám jako živý dokument moderní historie.
A jak audionahrávky vznikaly?
Nejdřív se zrodil nápad, do jehož relizace jsme
se se Soběslávkou pustili a oslovili neziskovou organizaci Post Bellum Paměti národa.
S pomocí ředitele gymnázia Petra Lintnera jsme
se dostali k zajímavým pamětníkům – paní Ruth

Šormové, která v Soběslavi prožila sametovou
revoluci a ve svých vzpomínkách líčí jednak
svoje aktivity v nezávislých občanských iniciativách a také to, jak se vyvíjel život v Soběslavi po listopadu 89. Dalším pamětníkem je pan
Jaroslav Steinocher ze mlýna Čejnov, jehož
vzpomínání zahrnuje dlouhý časový úsek obou
totalit – nacistické i komunistické. To, jak
se žilo mlynářům u Soběslavi v tomto těžkém
období, líčí velmi živě a někdy i humorně,
přestože šlo několikrát i o život.

Na listopadovou přednášku do Rožmberského domu jsme pozvali pana Michala Šmída
z Post Bellum Paměti národa, který nám ukázal,
jak pracují s pamětníky a jakými způsoby
se dají vzpomínky zpracovávat.
Doufejme, že nahrávky pamětníků poslouží
učitelům dějepisu jako zajímavý zdroj k oživení
výuky.
Za Soběslávku Kateřina Růžičková
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DESKOHRANÍ 2018
O tom, že deskohry už dávno nejsou jen šachy,
karty a Člověče, nezlob se, asi není třeba psát.
Zkuste zapřemýšlet, které další hry znáte,
hrajete nebo byste si rádi zahráli. Scrabble,
Dixit, Osadníci z Katanu, Krycí jména?
Soběslávka pro vás už rok pořádá pravidelná
Deskohraní v kinokavárně. Hry jsou společenskou záležitostí, vytvářejí vztahy, propojují
lidi. Soběslavské kino se tak díky tomu stává
více společenským centrem, kde se mohou lidé
sejít nad partií Scrabblu, zahrát si na osadníky
z Katanu, hrát si s asociacemi. Při pravidelném
Deskohraní se tu potkávají děti, rodiče i senioři. Objevili se tu i hráči přespolní. Deskohraní
je příležitost zahrát si hry, které doma nemáte,

zahrát si s novými spoluhráči, a nebo si prostě
jenom zahrát, když doma nemáte toho správného parťáka. Jsme rádi, že Deskohraní si našlo
své publikum a osvědčilo se. Rádi bychom pro

rok 2018 připravili několik novinek. První novinkou je hraní pro rodiče. Rodičům nabídneme
možnost hlídání dětí, aby si mohli u šálku kávy
taky zahrát. Na další novinky potřebujeme vás,
hráče! Budeme rozšiřovat nabídku her. Chcete
nějakou novinku, která vám v nabídce Deskohraní chybí? Napište nám! Rádi bychom také
otevřeli herní skupinky pro vybrané hry a časem
uspořádali herní turnaje. Která hra je vaše oblíbená, ve které se cítíte jako mistři? Troufnete
si poměřit své herní dovednosti s dalšími?
Ozvěte se, sledujte náš Facebook a web.
Zdeněk Kozlíček
Soběslávka, z.s.

SOBÍK
Poslední měsíc v roce 2017 jsme si v herničce
RC Sobík moc užili. Za dětmi dorazil Mikuláš
s nadílkou, realizovali jsme velice úspěšný první ročník burzy hraček a knih a oslavili jsme
spolu s předstihem vánoční svátky. Věříme,
že i pro vás byly svátky plné pohody a odpočinku a vstoupili jste do Nového roku pravou nohou. A co jsme si na tento rok pro vás připravili
a na co nového se můžete těšit?
V roce opět realizujeme jednorázové akce typu
karneval, čarodějnice, jarní burza dětského oblečení, dobrodružná výprava ke dni dětí, prázdninový program v podobě příměstských táborů
a akcí pro maminky s dětmi, podzimní burza
dětského oblečení, mikulášská besídka, druhý
ročník burzy knih a hraček a spousta dalších.
Samozřejmě v herničce bude rozšířena nabídka

pravidelného programu. Nový program bude
v herničce od druhého školního pololetí
(od února), který zveřejníme v únorové Hlásce
a na našich FB stránkách. Ještě v lednu můžete
navštívit lekce z aktuálního programu:
Pravidelný program herny RC Sobík
•

Úterý
9 - 11 hodin Cvičeníčko pro ještě nechodící
(do 4 měsíců) +volná herna

•

17.15 - 18.15 hodin Jóga pro děti (9 - 12 let)
• Čtvrtek
9 - 11 hodin Cvičeníčko pro děti od dvou
do tří let + volná herna
•

Pondělí (lichý/sudý týden)
9 - 11 hodin Tvoření pro maminky s dětmi/
Zpívánky pro batolátka + volná herna doporučený věk od 1 do 3 let (VOLNÁ MÍSTA)

•

16 – 17 hodin Jóga pro děti (5 - 8 let)

Středa
9 - 11 hodin Cvičeníčko pro děti od jednoho
do dvou let + volná herna

Pátek
10 - 11 hodin Cvičení po porodu (cvičení
s kočárky/ s dětmi v nosítku nebo šátku)

Volná herna začíná po programu v 9.45 h.
Ještě jednou vám všem přejeme krásný Nový
rok. Budeme se těšit na společné chvíle strávené
v tomto roce s vámi a vašimi dětmi v herničce
RC Sobík.
Kolektiv RC Sobík

ROHATÁ NÁVŠTĚVA

Rekordní zarybnění soběslavských vod
Soběslavští sportovní rybáři
obhospodařují v nejbližším okolí Soběslavi 10 menších rybníků
a starají se o více jak 100 ha sportovních vod. Mezi ně patří Lužnice od jezu v Dráchově až po
jez v Roudné a Černovický potok
od Budislavi až k ústí do Lužnice. K revíru Lužnice náleží také
rybník Nadýmač s částí Dírenského potoka, pískovny Roudná,
Klenovice a Karvánky. V roce
2017 bylo do soběslavských vod
v dosavadní v historii spolku, jejíž počátky spadají již do

roku 1895, vysazeno nejvíce
kaprů. Všechny ryby vypuštěné
do volné přírody během roku
2017 jsou shrnuty v přehledné
tabulce. Nechyběly mezi nimi
takové druhy jako například
ostroretka, pstruh nebo úhoř.
Rekordní celkové množství 112
q kapra, které představuje 5 600
dvoukilových kaprů, bylo vysazeno díky loňským příznivým
podmínkám, spolupráci s Jihočeským územním svazem a hlavně obětavé práci našich členů.
V roce 2017 členové Českého
rybářského svazu místní organizace Soběslav odpracovali více
jak 2 000 brigádnických hodin.
Podstatná část byla věnována chovu ryb a údržbě rybníků
a revírů, budování domovského
areálu Na Brousku a práci s dětmi a mládeží. Mgr. Petr Lintner
předseda ČRS MO Soběslav

Kapr

Černovický potok

Lužnice

2 600 kg

8 600 kg

Cejn velký
Lín

600 kg
40 kg

Sumec

500 ks

Tloušť

1 000 ks

3 000 ks

Podoustev

1 000 ks

1 000 ks

Ostroretka

2 000 ks

Bolen

500 ks

500 ks

Štika

270 ks

2 820 ks

Candát

100 ks

2 270 ks

Okoun
Pstruh
duhový

30 kg
100 kg

100 kg

Plotice

450 kg

Úhoř

3 000 ks

Čerti, čerti, čertíci,
k tomu také čertice,
z nich se radujeme,
na začátku prosince.
Letos opět zavítali,
do našeho cvičení.
Proklepnout si lenochy,
třeba, podrobit se mučení.
Odcházeli sice s prázdnou,
pytle prý si schovají.
Vždyť čerti celý rok
na naši chybu čekají.
Letos k nám zavítali opět čerti
Trepifajksl, Beliál a také čertice
Zulajda.
Protože jsme byly hodné,
i při tanci s nimi držely rytmus
i krok, a dokonce i úsměv, jejich
pytle zůstaly prázdné. Děkujeme za jejich návštěvu a doufáme, že příští rok to dopadne
také dobře. Máme na to rok!
Hana Veselá
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Soběslavští chovatelé v Lysé nad Labem
V Lysé nad Labem se uskutečnila ve dnech
17. - 19. 11. 2017 celostátní výstava drobného zvířectva – králíků, holubů, drůbeže,
morčat a dalších ukázkových expozic. Výstava tohoto druhu je největší chovatelskou
událostí v republice a přitahuje zájem celé
chovatelské veřejnosti, a tak naši členové na
této akci nemohli chybět.
Výstavu obeslalo celkem 769 vystavovatelů
z celé republiky, kdy přivezli do výstavního
areálu na 3000 ks králíků, 2000 ks holubů,
1400 ks drůbeže, exoty morčata a další druhy zvířecích mazlíčků. Naši členové se nenechali zahanbit a vystavili vše, co jenom
trochu odpovídalo možnostem jednotlivých
chovů. Chovatele holubů reprezentoval př.
Fara (benešovský bílý; čilik černý a červený); př. Kaňka (brněnské voláče – izabela) a př. Turek (ledňák rousný bezpruhý),
chovatele králíků reprezentoval př.Radosta
(české strakáče černé) a př. Suda (vídeňské
modré a šedé). Největším počtem chovatelů
byli naši drůbežáři – př. Turek (lakenfeldka
zdrobnělá); př.Kupková (rýnská slepice černá); př. Podhrázský (krůty naragansetové);

př. Kočica (australka černá; rodajlenka červená; velsumka zdrobnělá rezavě koroptví;
kachna zakrslá bílá a vyandotka zdrobnělá
bílá kolumbie a stříbrná koroptví); př. Bebešová Jana (česká slepice zlatá kropenatá;
vyandotka zdrobnělá stříbrně černě lemovaná. Jako jediná mladá chovatelka vystavila
př. Benešová Terezka (kachna zakrlá bílá
a basetky křepelčí). Při takovém množství
vystavených zvířat je nasnadě, že přišly
i úspěchy v ocenění v podobě čestných cen
a udělení třídy elite pro chovy krůt. Všem
členům, kteří vystavovali, děkuji za reprezentaci naší organizace a blahopřeji ke krásným výsledkům, kdy se opět ukázala chovatelská tradice organizace v Soběslavi.
Dovolte, abych našim spoluobčanům popřál
do roku 2018 za celou naši organizaci hodně
zdraví a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě. Děkujeme za přízeň, kterou
jste nám projevili pravidelnou návštěvností
našich akcí a dovoluji si vás pozvat na první
trhy v roce, a to v neděli 7. ledna 2018.
Za ZO ČSCH Soběslav – Martin Nechutný

HASIČI ČR
události
14. 11. 2017 – 8. 12. 2017
• 19.11. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Krotějov.
Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
• 20.11. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Zvěrotice.
• 23.11. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Zvěrotice.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
• 23.11. Odstranění padlého stromu na vozovku
u obce Krotějov.
• 26.11. Požár elektroinstalace v bytě panelového domu ve Veselí n/L.
• 26.11. Odstranění následků dopravní nehody
dvou osobních automobilů u obce Řípec.
Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
• 27.11. Odstranění úniku provozních látek
na vozovku z nákladního automobilu u obce
Neplachov.
• 27.11. Odstranění následků dopravní nehody
dodávkového automobilu u obce Mlýny.
Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
• 28.11. Asistence při transportu pacienta
do vozidla ZZS v Soběslavi, sídl. Svákov.
• 29.11. Odstranění následků dopravní nehody
osobního automobilu u obce Rybova Lhota.
• 2.12. Otevření bytu v Soběslavi, Riegrova
ulice.
• 6.12. Otevření bytu v Soběslavi, sídl. Svákov.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík

VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
• 10. 12. 2017 až 20. ledna 2018
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
– WLASTA LAURA
Výstava mladé české fotografky, jejíž
fotografie publikoval italský Vogue v
sekci Best Of určené pro mladé talenty
z celého světa. Zhlédnout ji můžete v
době konání kulturních akcí a po předchozí telefonické domluvě: 381 581 155.
Výstavní místnost KD, vstupné: zdarma.
• Neděle 7. ledna
HOOPING – mírně pokročilí
Velký sál KD od 17:30 do 18:30 hodin
• Pátek 12. ledna
LETEM SÝROVÝM SVĚTEM
– aneb malý sýrařský zeměpis
Víceúčelový sál KD od 19 hodin.

• Sobota 20. ledna
PLES MĚSTA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Hraje taneční orchestr Variant, ve víceúčelovém sále bude diskotéka – DJ Polless. V
programu vystoupí vrcholový akrobat David Pargač, finalista německého X-factoru a
držitel Guinessova rekordu ve skoku na jedné ruce, s Elvis handstand show s kouzlem
60. let. Velký sál KD od 20 hodin, vstupné:
370 Kč.
• Středa 24. ledna
LISTOVÁNÍ S ÚČASTÍ AUTORA
ZÁVĚRKA aneb ztížená možnost happy endu – MILOŠ URBAN. Víceúčelový sál KD od 19 hodin.
Michaela Jindová, KD Veselí n.L.
(redakčně kráceno)

Jubilejní 20. hasičský ples
SDH Debrník
10. února 2018
Statek u Drsů č. p. 27
Hrají Božejáci
Hudební překvapení – SAXOKID
Bohatý raut v ceně vstupenky
Slosovatelné vstupenky do hlavní tomboly
Každý lístek tomboly vyhrává
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18. ROČNÍK OFF – ROAD FICHTEL DAY 2018
AMK Soběslav ve spolupráci s VCC Soběslav zve všechny zájemce o motorismus,
a motocykly zvlášť, dne 13. 1. 2018 (sobota) do areálu AMK Soběslav u letiště
- proběhne zde již 18. ročník tradičního závodu „padesátek. Kdo má zájem přímo
se zúčastnit, může se zapsat do přejímky startujících již od 9.00 hod. 13. 1. 2018)
přímo v areálu AMK u letiště, nebo v předstartovní registraci na www.fichtl.karvanky.cz.
Diváky bude zajímat časový sled akce. Areál bude otevřen od 9.00 pro registraci
závodníků. Od 11.15 proběhnou rozjížďky jak kategorie Klasik, tak kategorie Sport.
V 12.30 bude odstartován první finálový závod kategorie Klasik, v 13.45 se odmávne finále kategorie Sport. Jedná se o závod vytrvalostní (60 min). Další podmínky se dozví startující na místě. Minulý rok se závodu zúčastnilo 104 závodníků,
o souboje a zajímavou podívanou nebyla nouze! Přijďte povzbudit všechny závodníky! Samozřejmě nebudou chybět stupně vítězů a večerní zábava v hospůdce v Klenovicích. Občerstvení na místě zajištěno.

Start: 11.15 rozjížďky, 12.30 finále!
Za AMK Soběslav – 1. Motocyklová, Petr Sluka Tel. 775 954 023
POČET STARTUJÍCÍCH BUDE OMEZEN NA max. 200 JEZDCŮ!!!
Možnost předstartovní registrace na:
www.fichtl.karvanky.cz, fd2018@seznam.cz
Předstartovní registrace končí dne 12. 1. 2018 v 23.59
Pozn. Příjezdové cesty k areálu AMK budou značeny se symbolem FD 2018.

FOTBAL
Zpráva o činnosti FK Spartak Soběslav - sezona 2017
Vážení čtenáři měsíčníku Hláska a vážení příznivci soběslavského sportu, rád
bych vás informoval o chodu našeho fotbalového klubu.
V našem klubu v současné době působí 160 členů. Valnou většinu tvoří
registrovaní hráči, následují trenéři, funkcionáři. Cílem našeho snažení je přivádět mládež ke sportu a vychovávat nové pokračovatele soběslavského fotbalu.
V mládežnických kategoriích máme šest mužstev a navíc družstvo mini přípravky
předškolních dětí. Všechny týmy jsou vedeny trenéry s odpovídajícím trenérským
vzděláním a mají skvělé podmínky k trénování a k samotnému pořádání soutěžních utkání.
Špičkou ledovce je mužstvo dospělých, které dosáhlo v letošním roce mimořádného úspěchu a postoupilo do republikové soutěže. Divize je soutěž na prahu
amatérského a profesionálního fotbalu a právem je považována za jednu z nejnáročnějších. Ale dost už bylo chválení a dost bylo rychle vyprchávající slávy.
Od samotného počátku nové sezony mančaft Radka Hajiče naráží na tvrdé
podmínky panující v divizi, od náročného cestování, přes daleko větší nároky
na trénování až po velmi těžké soupeře, trestající nekompromisně každé zaváhání.
Řekl bych, že první polovina soutěže nám hodně ukázala a obnažila naše slabé
stránky. Na jednu stranu jsme si dokázali, že na tuto soutěž herně máme a můžeme se měřit i s těmi nejlepšími, na druhou stranu absence zkušeností a herní
vyzrálosti nás stála velmi důležité body v závěru první poloviny soutěže. Těší
mě, že si divizi vyzkoušela valná většina hráčů, kteří se na postupu do ní podíleli,
ale bohužel ne všichni projevili ochotu věnovat více času fotbalu a poprat
se o trvalé místo v sestavě. Na to konto jsme nuceni poohlédnout se po nějakých
posilách a kádr v zimní přestávce vhodně doplnit. 14. místo a 18 bodů je po
slibném začátku zklamáním.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na chodu klubu podílejí a věnují mu
svůj volný čas. Samozřejmě velký dík za podporu patří městu Soběslav a všem
sponzorům, kteří drží fotbal v našem krásném městě nad vodou.
Mnoho štěstí, spokojenosti a sportovních úspěchů v roce 2018 přeje
Marek Nývlt - předseda FK Spartak Soběslav

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
(LEDEN 2018)
program sportovišť TJ Spartak na
http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
Pondělí
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

1. 1.
7. 1.
14. 1.
20. 1.
28. 1.

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

Vstupné 40 Kč

HOKEJ
ROZPIS LEDEN
7. 1.

11:00 h

4. TŘÍDY - HC LVI ČB

13. 1.

10:00 h

MŽ, SŽ HC METEOR
TŘEMOŠNÁ

14. 1.

17:00 h

muži – HC MILEVSKO 2010

20. 1.

9:30 h

21. 1.

16:00 h

4. třídy TJ SUŠICE

27. 1.

10:00 h

2. třídy - VIMPERK, SLH
J. HRADEC

28. 1.

17:00 h

muži - HC STRAKONICE

MŽ, SŽ - HC KLATOVY
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Střední škola
spojů a informatiky Tábor
zve
žáky 8. a 9. tříd ZŠ
i jejich rodiče na

Přiblížíme Vám perspektivní
obory moderní školy:

Maturitní – čtyřleté

+ Informační technologie
+ Digitální telekomunikační
technika
+ Mechanik elektronik

Den
otevřených
dveří

přijme zaměstnance
na obsluhu

ZÍSKEJTE SLEVU 10%

Bližší info na 777 113 342

Inzerci zasílejte
na:
hlaska@musobeslav.cz

Životopisy zasílejte
na dvorakpetr@volny.cz

A

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE

od 8:00 do 12:00

PRO MONTÁŽ STÍNÍCÍ
A GARÁŽOVÉ TECHNIKY

13. 1. 2018

Vhodné i pro OSVČ
Více na: www.sous.cz

Elektronika a počítače. Robotika a programování. Logické myšlení a zručnost.

Přijďte v s

OPAKUJTE INZERÁTY

v sobotu

Učební – tříleté

+ Elektrikář pro silnoproud
+ Spojový mechanik

Čerpací stanice Elán
v Soběslavi

Jste žáky 7. – 9. třídy ZŠ?
7. 1. 201

PÁSMO TECHNICKÝC

00 na

SOUTĚŽÍ

Registrujte se a sledujte: www.jdunaspoje.cz

Informace:
602 442 835
Soběslav, Obchodní 928
TYMO s.r.o.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
•

Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 604 443 527

•

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

•

Koupím kufříkový šicí stroj.
Tel. 606 808 039

•

KOUPÍM i bez TP motocykl
Simson, Jawa 250, Babeta,
Korádo, Pařez, Pionýr-Mustang
a jiné do r.89, dále automobily
do r. 89. Tel. 736 741 967

PRODEJ
•

Prodám garáž Na Ohradě.
Tel. 604 359 679

•

Nemovitosti - www.inrekareality.
cz

•

Prodám oplocenou zahrádku o
rozloze cca 340 m2 v Soběslavi,
lokalita „Na Pilátě“. Nabídky
od 150 000 Kč.
Tel. 724 141 790

OSTATNÍ
•

Pronajmu v rodinném domě
bytovou jednotku u náměstí
2+0 a 1+1. Zařízené.
Tel. 728 371 762

•

Pronajmu menší byt 3+1
u náměstí v Soběslavi.
Tel. 776 792 577

•

Pronajmu dlouhodobě garáž
Na Moskvě vedle výstaviště
chovatelů. Tel. 702 062 923

Konzultant
ZDRAVÉ VÝŽIVY
Miroslav Němec bude v Soběslavi v sobotu
6. ledna 2018 (v ul. Nerudova - Pekáriková)
naposledy. Jeho konzultace po více než dvaceti letech v Soběslavi ze soukromých důvodů
končí.

Veselí nad Lužnicí
výrobce protipožárních materiálů,
povrchově upravovaných desek a kuchyňských dvířek

PŘIJME:
•

Skladník/obsluha vysokozdvižného vozíku
požadujeme:
- průkaz řidiče VZV
- zodpovědnost a pečlivost
- praxe na obdobné pozici výhodou

•

Operátor výroby
požadujeme:
- vyučení v technickém oboru
- technické myšlení, samostatnost
- praxe na obdobné pozici výhodou
odpovědnost:
- obsluha strojů (CNC stroje, lisovací linky, formátovacího stroje, apod.)
- odpovědnost za výrobu a kvalitu na příslušném stroji

Naše nabídka:
-

práce v perspektivní firmě
motivační platové ohodnocení
zaměstnanecké benefity
Informace na tel. 381 549 171, 725 582 750
personální oddělení – pí. Simona Ichová

Písemné nabídky s profesním životopisem zasílejte na adresu:
GRENA, a.s., Třída Čs. armády 541, 391 81 Veselí nad Lužnicí, e-mail:
ichova@grena.cz
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NZZ ve Veselí nad Lužnicí a okolí
přijme FYZIOTERAPEUTA

Nabízíme:
- práci fyzioterapeuta na plný i částečný úvazek v ambulantním
provozu
- odpovídající finanční ohodnocení platové a osobní ohodnocení
- nástup dle dohody

tel.: 602 606 099 nebo 724 315 833
MUDr. Markéta Tomášková

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

INFOCENTRUM MĚSTA SOBĚSLAVI
na náměstí Republiky 59
Nabízíme nejen vánoční dárkové předměty
•
•
•
•
•

keramické hrnky, likérky a zvonky s logem Soběslavi
různé druhy svíček
trička a batohy Gymsack s motivem věže nebo znakem města
skleněné likérky
trilogie Pohledy soběslavské v dárkovém balení

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

leden 2018

27

leden 2018

28

Uzávěrka inzerce 10. 1., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Tel.: + 420 605 163 108

Vánoční krůty

KANCELÁŘ:

Nabízíme:

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

Všem našim zákazníkům přejeme
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018

Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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