Dočtete se v tomto čísle:

Vyhlášení nejlepších sportovců roku 2016
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Hřiště v Soběslavi projdou změnami
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Nová zelená úsporám
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Úřední hodiny a kontakty na MěÚ

6

4

Poplatky a nová provozní doba sběrného dvora
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Soběslav dostane nový přestupní terminál
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První jarní den na hřištích
Ples města Soběslavi byl opět vrcholem plesové sezóny,
více na str. 15.

sobota 25. 3.
15 - 17 hodin
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AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN
5. 3. O Terezce a Matějovi – pohádka pro děti, KDMS, 10:30 h
7. 3. Jakub Smolík – koncert, KDMS, 19 h
8. 3.  Vernisáž výstavy Rok s pohádkovými skřítky – MŠ Nerudova,
knihovna, 16:30 h, výstava potrvá do 7. 4.
8. 3.

HAPPENING - PAMATUJ - vzpomínka na oběti koncentračních táborů, sál ZUŠ Soběslav, 18:30 h

9. 3. Astrál, KDMS, 17 h
10. 3.

Sportovní ples – vyhlášení nejlepších sportovců 2016, KDMS, 20 h

15. 3. Beseda s chiropraktikem – Ing. Vincencem László, knihovna, 17 h
20. 3. Polib tetičku – divadelní představení, KDMS, 19 h
 Divadelní představení – Simon Williams, hrají: Jan Čenský,
Miroslava Pleštilová a další.
22. 3. „ Od Táborra …“ na Mauricius – ostrov blbouna nejapného, Rožmberský dům, 17 h
23. 3.  Setkání se Sokolem – beseda s členkami T. J. Sokol Soběslav o historii
i současnosti tohoto spolku., knihovna, 17 h
24. 3. – 25. 3. KREATIV – dva dny kreativního tvoření, KDMS, 9 h - 18 h
25. 3. První jarní den na hřištích, aktivity a hry na vybraných dětských
hřištích v Soběslavi, 15 – 17 h
26. 3. Deskohraní – přijďte si zahrát deskové hry, kinokavárna, 14 – 18 h
29. 3. „Staré i nové zvěsti“ o soběslavské Hlásce, Rožmberský dům, 17 h
29. 3. Povodně - lepší je být připravený, než zaskočený, KDMS, 18 h
Přednáška pracovníka organizace Člověk v tísni, o.p.s., Program: 1) Co nás
čeká v budoucnu, 2) Jaké jsou vaše zkušenosti, 3) Povodně v širších souvislostech.
30. 3. Předcházení – přednáška MUDr. Horažďovského, KDMS, 18 h
30. 3. Jarda Svoboda – koncert, čajovna Rolnička, 19 h
31. 3. Noc s Andersenem – pohádkové nocování v hradní knihovně, knihovna, 17 h

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

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 1. 3. a 22. 3.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375

VÝLUKA ČD
Ve dnech 24. 2. – 19. 5. 2017 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 220 v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené
vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více
informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci
omezení provozu.
redakce

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Na webových stránkách společnosti JIKORD (www.
jikord.cz) jsou zveřejněny návrhy jízdních řádů na období od června 2017. Tyto je možné připomínkovat u místostarosty města Soběslavi Mgr. Vladimíra
Drachovského, e-mail: drachovsky@musobeslav.cz,
tel. č. 381 508 124, a to do 14. 3. 2017.
redakce

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ ZA ROK 2016
Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat daňové
přiznání za rok 2016 nejpozději 3. dubna 2017. Tento
den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.
V rámci zlepšování svých služeb Finanční správa připravila pro letošní rok opět řadu opatření, která vycházejí
vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.
Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na Finančním úřadě pro Jihočeský kraj, Územním
pracovišti v Soběslavi, mohou využít rozšířené úřední
hodiny. Územní pracoviště bude plně otevřeno pro veřejnost:
• od 20. března 2017 do 24. března 2017 - pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý a čtvrtek
8:00 - 15:30 hodin a pátek 8:00 - 14:00 hodin,
• ve dnech 27. března 2017 až 31. března 2017
od 8:00 do 17:00 hodin,
• v pondělí 3. dubna 2017 od 8:00 do 18:00 hodin.
Připomínáme, že na územním pracovišti není možné daň
z příjmů fyzických osob zaplatit v hotovosti, ale platbu
lze provést na pobočkách České pošty poštovní poukázkou nebo bez transakčního poplatku tzv. „daňovou
složenkou“, v hotovosti pouze na vybraných územních
pracovištích nebo bezhotovostním převodem na účet
správce daně č. 721-77627231/0710, variabilní symbol
rodné číslo poplatníka.
V případě, že poplatníci upřednostní internet, podání daňového přiznání (včetně jeho příloh) lze učinit buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční
správu na www.daneelektronicky.cz, kde poplatníci najdou veškeré informace potřebné k vyplnění a podání
daňového přiznání, nebo přes datovou schránku. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv bez ohledu
na úřední hodiny.
Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku
nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání
pouze elektronicky. Za nedodržení povinné elektronické
formy podání hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.
Více informací najdete na internetových stránkách
Finanční správy (www.financnisprava.cz).
Územní pracoviště finančního úřadu
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 24. ledna 2017
Usnesení č. 2/009/2017

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie Soběslav za rok 2016 předloženou vrchním strážníkem p. Miroslavem Drsem.

Usnesení č. 2/010/2017

Rada města na základě výběrového řízení organizovaného jednatelem Správy města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimírem Faladou souhlasí
se zakoupením traktorového nosiče kontejnerů
za cenu 524.100 Kč + DPH od firmy Charvát
CTS, a. s., Okřínek, a 4 ks kontejnerů na zelený odpad za cenu 170.400 Kč + DPH od firmy
R.A.M. steel, s. r. o., Ústrašice. Zařízení budou
zakoupena z finančních prostředků SMS, s. r. o.

Usnesení č. 2/011/2017

Rada města souhlasí s podáním žádosti
do dotačního programu Jihočeského kraje – Investiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – 1. výzva pro rok 2017, na projekt „Pořízení nového přívěsu pro jednotku SDH města Soběslavi“ s celkovými náklady ve výši
60.439 Kč včetně DPH. Spoluúčast města činí
18.132 Kč.

Usnesení č. 2/012/2017

a) Rada města souhlasí s realizací projektu Základní školy Soběslav, Komenského 20 – „Rekonstrukce a vybavení učebny přírodních věd
v ZŠ Soběslav, Komenského 20“ v souvislosti
s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu, Specifický
cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, Výzva
č. 46 Infrastruktura základních škol, s celkovým předpokládaným rozpočtem projektu
4.349.240,97 Kč včetně DPH.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předfinancování projektu ve výši
4.349.240,97 Kč z rozpočtu města Soběslavi a dofinancování dotace ve výši max.
434.924,10 Kč z rozpočtu města.

Soběslav, Nerudova 278, Bc. Evou Kuklovou
souhlasí s použitím finančních prostředků
z investičního fondu školy na nákup myčky
nádobí Winterhalter UC-M 400V od firmy
IN-GASTRO, s. r. o., Tábor, pro školní jídelnu
mateřské školy za cenu 126.082 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 2/014/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice, v souvislosti s realizací akce
„Sob., ke Chlebovu: Rek. k. NN, SO-52-7401“ na pozemcích p. č. 3700, 3701/1, 3704/2,
3720/3, 3721/6 a 3844 v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 2/015/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav
a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „Příp. STL
Soběslav, nám. Republiky 57“ na pozemku
p. č. 3905/8 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města.

Usnesení č. 2/016/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemku p. č. 1506/32 o výměře 71 m2 v k. ú. Soběslav do podílového
spoluvlastnictví manželům Věře a Františku Kopencovým, Veselí nad Lužnicí, Blance
a Václavu Šťastným, Soběslav, Jaroslavu Flíčkovi, Soběslav, a Josefu Tesařovi, Soběslav,
za cenu 120 Kč/m2 z důvodu majetkoprávního
vypořádání pozemku u domu čp. 357/III v ulici
U Jatek v Soběslavi.

Usnesení č. 2/017/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi
městem Soběslav a spolkem Rodičovské centrum Sobík, kterým se upravuje výměra pronajatého nebytového prostoru v objektu čp. 110
na náměstí Republiky, Soběslav I, na 68,5 m2,
a dále s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem
Soběslav a panem Milanem Pivoňkou, kterým
se upravuje výměra pronajatého nebytového
prostoru v objektu čp. 110 na náměstí Republiky, Soběslav I, na 24 m2.

c) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Základní
školou Soběslav, Komenského 20, na pronájem
budovy základní školy čp. 20 v ulici Komenského 20/22 včetně pozemku p. č. 22/1 a čp.
99 v ulici Školní náměstí 99/2 včetně pozemku
p. č. 22/2, vše v k. ú. Soběslav, které škola užívá, z důvodu realizace projektu „Rekonstrukce
a
vybavení
učebny
přírodních
věd
v ZŠ Soběslav, Komenského 20“. Smlouva
bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2024.

Usnesení č. 2/018/2017

Usnesení č. 2/013/2017

členové:

Rada města na základě výběrového řízení
organizovaného ředitelkou Mateřské školy

Rada města souhlasí s uzavřením dohody
o započtení pohledávek a úhradě dluhu mezi
městem Soběslav a firmou Tareka, s. r. o., Tábor.

Usnesení č. 2/019/2017

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele
akce „Klapka na odlehčení kanalizace
u Hvížďalky v Soběslavi“, který se uskuteční
3. 2. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
• Mgr. Vladimír Drachovský - místostarosta
• Mgr. Petr Valeš – člen RM

• Ing. Bohumír Ctibor
– vedoucí KT MěÚ
náhradníci:
• Mgr. Petr Lintner – člen RM
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ

Usnesení č. 2/020/2017

Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Chodníky Soběslav 2017“,
který se uskuteční 6. 2. 2017 v 13:00 hod.
na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Jan Pehe – člen RM
• Zdeněk Vránek – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Růžena Domová – členka ZM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM

Usnesení č. 2/021/2017

Rada města na základě žádosti ředitelky
Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru
750, Mgr. Aleny Krejčové souhlasí s přijetím
účelově určeného peněžitého daru na realizaci
projektu s názvem „Zahrada našich snů
– zahrada jako příležitost“ od fyzické osoby
ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 2/022/2017

Rada města souhlasí s uzavřením darovacích
smluv na poskytnutí daru pro potřeby Městské policie Soběslav v roce 2017 mezi městem
Soběslav a firmou R&P, a. s., Veselí nad Lužnicí,
na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou SOBĚSLAV,
spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
10 tis. Kč, firmou Spilka a Říha, spol. s r. o.,
Soběslav, na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou
Goliat František Pazdera, Soběslav, na dar
v hodnotě 8 tis. Kč, firmou Pharmed CZ,
s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o., na dar v hodnotě
10 tis. Kč a firmou Autoservis Rada Petr, s. r. o.,
Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč.

Usnesení č. 2/023/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 4. 2016 mezi
městem Soběslav a firmou Spilka a Říha,
s. r. o., Soběslav, kterým se řeší doplnění ZTI
a stavebních prací a změna elektroinstalace na akci „Stavební úpravy a přístavba zázemí víceúčelové sportovní haly Soběslav“.
Cena díla se navyšuje z 5.690.841 Kč
na 5.893.964 Kč + DPH.

Usnesení č. 2/024/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou TIP N+V,
s. r. o., Soběslav, na realizaci nového měření
a regulace v zázemí nové sportovní haly
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ve sportovním areálu města Soběslavi za cenu
69.645 Kč + DPH.

Usnesení č. 2/025/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit obecně závaznou vyhlášku města
č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města č. 2/2016 o nočním klidu.

USNESENÍ
3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 7. února 2017
Usnesení č. 3/026/2017

Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení
informačního střediska města za rok 2016 předloženou pracovnicí MěÚ Ing. Michaelou Pimperovou a hodnocení měsíčníku Soběslavská
hláska za rok 2016 předloženou Ing. Michaelou
Novákovou, redaktorkou.

Usnesení č. 3/027/2017

Rada města se seznámila s finálním návrhem
revitalizace centrální plochy náměstí Republiky
v Soběslavi zpracovaným Ing. arch. Jaromírem
Kročákem, České Budějovice. Návrh bude
projednán na jednání zastupitelstva města dne
15. 2. 2017.

Usnesení č. 3/028/2017

a) Rada města ruší své usnesení č. 5/066/2016
ze dne 8. 3. 2016.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a REGIO projekt,
s. r. o., Tábor, na zpracování žádosti o dotaci
projektu „Zateplení domu čp. 109/I Soběslav“
za cenu 43.000 Kč.

Usnesení č. 3/029/2017

Rada města souhlasí se zadáním „Pasportu
analýzy využitelnosti a perspektivy herních
hřišť města Soběslav“ u společnosti Bušim,
s. r. o., Lysá nad Labem, za cenu 16.600 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 3/030/2017

Rada města bere na vědomí soupis nedobytných
pohledávek města Soběslavi, které byly
vyřazeny k 31. 12. 2016 z účetnictví města,
předložený
paní
Andreou
Jelínkovou,
pracovnicí finančního odboru MěÚ Soběslav.

Usnesení č. 3/031/2017

Rada města souhlasí s podáním žádosti
do dotačního programu Jihočeského kraje
– Neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje –
1. výzva pro rok 2017, na projekt „Pořízení
zásahových rukavic pro jednotku SDH města
Soběslavi“ s celkovými náklady ve výši
12.925 Kč včetně DPH. Spoluúčast města činí
1.293 Kč.

Usnesení č. 3/032/2017

Rada města souhlasí se spoluprací města
Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České
Budějovice, v roce 2017 dle předloženého
návrhu.

Usnesení č. 3/033/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace mezi městem Soběslav
a Jihočeským krajem, České Budějovice, na kofinancování akce prováděné v rámci programu
Ministerstva zemědělství 129 250 „Výstavba
a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ SDO/OZZL/148/16 – projektu
„Chlebov – kanalizace a stabilizační nádrže“,
v roce 2017, kterou Jihočeský kraj poskytne
městu finanční částku ve výši 411.200 Kč.

Usnesení č. 3/034/2017

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 24/348/2016 ze dne 20. 12. 2016 souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem
Soběslav a Tělovýchovnou jednotou Spartak
Soběslav, kterou město předává TJ Spartak
Soběslav do výpůjčky 2 kusy bezpečných
branek v celkové hodnotě 46.996 Kč.

Usnesení č. 3/035/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků p. č. 633 o výměře 319
m2, p. č. 634 o výměře 90 m2 a p. č. 635 o výměře 4.860 m2, vše v k. ú. Nedvědice, od paní
Marie Podlahové, Nedvědice, za celkovou cenu
10.000 Kč.

Usnesení č. 3/036/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 28. 2. 2012 uzavřené mezi městem
Soběslav a paní Alenou Bicerovou, Soběslav,
kterým se prodlužuje doba nájmu nebytového
prostoru ve vlastnictví města v domě čp. 102
na náměstí Republiky, Soběslav I, o 5 let, tj.
do 28. 2. 2022.

Usnesení č. 3/037/2017

Rada města souhlasí s ukončením smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 12. 2002
uzavřené mezi městem Soběslav a p. Jaroslavem
Lapcem, Soběslav, na pronájem nebytového
prostoru ve vlastnictví města v domě čp. 148,
Soběslav I, dohodou k 28. 2. 2017.

Usnesení č. 3/038/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi
městem Soběslav a společností PP HOBBY,
s. r. o., Tábor, na pronájem nebytového prostoru
ve vlastnictví města v domě čp. 148, Soběslav I,
na dobu 5 let od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2022.

Usnesení č. 3/039/2017

Rada města jmenuje komisi pro výběr
dodavatele akce „Kanalizace ul. Květnová
v Soběslavi“, který se uskuteční 20. 2. 2017
v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím
složení:
členové:
Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
Jan Pehe – člen ZM
Zdeněk Vránek – člen ZM
náhradníci:
Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Růžena Domová – členka ZM
Kamil Modl – člen ZM

Usnesení č. 3/040/2017

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Klapka na odlehčení
kanalizace u Hvížďalky v Soběslavi“, které
se uskutečnilo 3. 2. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Chališ, spol. s r. o., Tábor, za cenu 353.876 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 3/041/2017

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Oprava chodníků
v Soběslavi v roce 2017“, které se uskutečnilo
6. 2. 2017 na MěÚ Soběslav. Vítězem
výběrového řízení se stala firma Karel Kovář,
Soběslav, za cenu 510 Kč/m2 chodníku
a 340 Kč/bm silničního obrubníku. Ceny jsou
uvedeny bez DPH.

Usnesení č. 3/042/2017

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele
Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra
Valeše s přijetím finančního daru ve výši
30.000 Kč od firmy DK Dvořák, s. r. o., Roudná,
na nákup nového projekčního plátna pro kino
v Soběslavi do majetku KDMS.

USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 15. února
2017
ZM 12/086/2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o provedené změně rozpočtu města Soběslavi
na rok 2016 – rozpočtovém opatření č. 5/2016.

ZM 12/087/2017
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům zastupitelstva města dle NV č. 414/2016 Sb., kterým
se mění NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, v následující výši: člen RM
– 2.117 Kč, člen ZM – 731 Kč, předseda výboru/komise – 1.729 Kč, člen výboru/komise –
1.530 Kč s platností od 1. 3. 2017. Tyto odměny
se nesčítají.

ZM 12/088/2017
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce
a sociálních věcí – 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2020, podprogram 013 D 313 Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku
soc. služeb, na akci „Nástavba Senior-domu
Soběslav“ dle předloženého návrhu. Povinný
podíl na spolufinancování projektu bude financován z rozpočtu města.

ZM 12/089/2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou úpravu centrální plochy náměstí Republiky v Soběslavi zpracovanou Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.
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HŘIŠTĚ V SOBĚSLAVI
PROJDOU ZMĚNAMI
Je březen a zima se začíná chýlit ke konci. S jarem přijde pěkné počasí a nastane
období, kdy rodiče s dětmi rádi vyráží ven
na vzduch. Častým cílem rodin jsou dětská
hřiště. A právě k nim jsme v posledních měsících zaznamenali připomínky.
Hřiště se vlivem častého užívání a počasí opotřebovávají. Po nějaké době proto musí projít
rekonstrukcí a některé herní prvky se musí
vyměnit. Také se mění věková struktura obyvatel. Může se tak stát, že jsou hřiště na jednom místě po letech využívána méně, zatímco
na jiném místě je lidé postrádají. Údržba všech
hřišť ve městě je zajišťována Správou města
Soběslavi v průběhu celého roku při zjištění závad či na základě informací od občanů
města (proto je vhodné se v případě zjištění
nějaké závady obrátit právě na ně). Základní
údržba hřišť, během které je většina závad odstraněna, proběhne v jarních měsících. Často
diskutovaná je také čistota hřišť. Správa města
Soběslavi provádí úklid jeden krát týdně. Neměl by však být ponechán pouze na ní. Čistotu by předně měli udržovat sami návštěvníci
dětských hřišť za předpokladu, že jsou jim
k tomu umožněny podmínky (např. odpadkové koše u každého hřiště).

tu), následně se z míst pořídí fotodokumentace, vyhodnotí se jejich stav, návštěvnost
a věková skupina.
2) Zpracování průvodní zprávy, ve které
proběhne charakteristika území města, jeho
jednotlivých částí a záměrů města s jednotlivými lokalitami (především v územním plánu
a již uzavřených smluv).
3) Zpracování souhrnné zprávy, kde budou
popsány jednotlivé lokality a zhodnocen stav
a zachovatelnost herních prvků. Lokality budou následně zhodnoceny z pohledu zpracovatele analýzy a správce herních hřišť.

Cílem této analýzy je zhodnotit stav dětských
hřišť a vyhodnotit jejich návštěvnost a využitelnost. Počet herních ploch by byl zredukován dle návštěvnosti a naopak ve vybraných
lokalitách by byla hřiště rozšířena na velká
herní hřiště pro větší spádové oblasti. Měla by
vzniknout hřiště nová, někde by měly přibýt
pouze nové herní prvky a někde dojde pouze
k rekonstrukci hřišť.

NOVÉ WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

Dobrou zprávou pro rodiče současné i budoucí je, že město Soběslav situaci řeší
a za tímto účelem zadalo Passport a analýzu využitelnosti a perspektivy herních hřišť
města Soběslav. Co se pod tímto názvem skrývá? Jedná se o studii, která bude rozdělena
do čtyř etap:
1) Terénní průzkum, který má zmapovat
jednotlivé lokality. Vychází z analýzy stavu
hřišť, kterou nedávno provedla sama Správa
města Soběslavi. Sepíše se seznam herních
prvků a mobiliáře (mobilní vybavení objek-

Vrácení elektromobilu
BMW i3

Na začátku února letošního roku uplynuly tři
roky, na které jsme měli bezplatně zapůjčen
elektromobil BMW i3 za vítězství v soutěži
o nejsympatičtější projekt E.ON Energy Globe
Award 2013 za rekonstrukci městského hradu.
Od společnosti E.ON jsme dostali nabídku
na jeho odkup za 610 tis. Kč. I když elektromobil
BMW i3 má mnoho zajímavých jízdních
vlastností a šetří životní prostředí, nabídku jeho
odkupu jsme nevyužili, především z důvodu
krátkého dojezdu – v zimě necelých 100 km na
jedno nabití.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

4) Situace - jedná se o závěrečnou a souhrnnou situaci se zákresy lokalit do mapy města a
katastrální mapy s ortofoto (leteckými) snímky.

Passport a analýzu využitelnosti a perspektivy
herních hřišť města Soběslav vyhotoví firma
Bušim – péče o zeleň, s. r. o. a bude sloužit jako
podklad pro město Soběslav. Výběr firmy, která nová hřiště zhotoví, bude proveden formou
výběrového řízení. Jednodušší úpravy či výměnu herních prvků si pak zajistí město Soběslav
samo. Výsledky sice neuvidíme ihned, ale
do budoucna projekt jistě přispěje k vytvoření
lepších podmínek pro nejoblíbenější aktivity
našich malých potomků.

Do výstavby dětského hřiště se investují
nemalé peníze. Menší, ale nové, bezpečné
a oplocené hřiště bylo v minulém roce postaveno u Pivnice U Mrtvoly. I stavba o takové velikosti vyjde na více než 200 000 Kč.
Zhotovení nové koncepce dětských hřišť
tak vyžaduje důkladnou přípravu a nejedná
se o jednodenní záležitost.
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To ovšem z novinek, které jsou v plánu na
letošní rok, není vše. Milovníky sportu a aktivního odpočinku potěší, že se chystá také
výstavba zbrusu nového workoutového hřiště.
Hřiště zahrnuje různé železné posilovací prvky, umístěné na čerstvém vzduchu, a mělo by
vzniknout na travnatém prostoru před „Sokolovnou“ v prostorách sportovního areálu
TJ Spartak Soběslav.
Pokud nemáte představu, s čím se můžete
na workoutovém hřišti setkat, jedná se o různé
prvky určené k posílení a protažení těla. Např.
triceps deep (polobradla), bradla, hrazdy, přímá ručkovadla, šikmá ručkovadla, žebřiny,
protahovací stolice, kruhy a šplhací tyče.
Pro naše workoutové hřiště se počítá se zapojením co největšího množství těchto prvků.
Stavební práce proběhnou v tomto roce, v tom
nejlepším případě dokonce již v jarních měsících. 				
-min-

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Státní fond životního prostředí ČR a Městský
úřad Soběslav zvou všechny zájemce o úspory
energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných domech na seminář.
Na semináři se dozvíte aktuální informace
o vyhlášené výzvě k podávání žádostí
o dotaci z programu Nová zelená úsporám.
Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě obecných informací poskytnou také individuální konzultace
a poradenství. Zájemci se mohou na seminář
dostavit bez předchozího přihlašování.
Termín: 2. března, 17 h
Místo: KDMS

PTAČÍ CHŘIPKA
NA SOBĚSLAVSKU
Mnozí jistě zaznamenali informaci o šířící
se ptačí chřipce (viru H5N8) Českou republikou. Ve středu 18. 1. bylo ohnisko potvrzeno také v nedalekém Sedlečku u Soběslavě.
Na schůzi starostů a Krajské veterinární správy dne 19. 1. bylo stanoveno ochranné pásmo
a pásmo dozoru a přijata odpovídající opatření. V rámci ochranného pásma byl proveden
soupis všech hospodářství, ve kterých bylo
drženo ptactvo všeho druhu. Do akce byl
od 20. 1. zapojen i Městský úřad Soběslav.
Kdo nebyl zastižen, měl povinnost nahlásit
na úřad do 23. 1. počet a druh chovaných
ptáků. Den poté se výsledky sumarizovaly
a zaslaly na Krajskou veterinární správu.
Po dobu karantény je vydán v obou pásmech zákaz výstav a přemisťování ptactva všeho druhu. Zároveň byla nakázána
dezinfekce ohniska v Sedlečku. Provedení
některých opatření komplikovaly silné mrazy. Proto také zmíněná opatření stále trvají
a o jejich ukončení bude městský úřad
informovat na webových strkách města
a na úřední desce.		
redkace
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MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
ÚŘEDNÍ HODINY A KONTAKTY NA PRACOVIŠTĚ
na adrese:

ÚŘEDNÍ HODINY

náměstí Republiky 59 (hlavní budova)

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
• Krizové řízení 		

ODBOR FINANČNÍ

381 508 108

• Evidence městského majetku, pojištění města
včetně vyřizování pojistných událostí
			
381 508 133
• Vymáhání pohledávek, Fond rozvoje bydlení
			
381 508 125
• Pokladna		
381 508 102

• Sekretariát vedení města 381 508 122
• Sekretariát tajemníka

381 508 120

• Podatelna 		
			

381 508 111
381 508 105

Po
7 - 11
St
7 - 11
Pá
7 - 11
		

PRACOVNÍ DOBA
Po
Út
St
Čt
Pá

ODBOR ORGANIZAČNÍ A SPRÁVY MAJETKU
•
•
•
•
•
•
•

Správa majetku města, vyhlášky				
381 508 113
Správa majetku města, volby, Czech-point			
381 508 114
Ohlašovna, byty, hlášení rozhlasu, ověřování, Czech-point
381 508 101
Matrika, svatby, jubilea					
381 508 112
Školství						381 508 131
Redakce Soběslavské hlásky				
381 508 116
Informační středisko					381 508 116
381 508 110

• Administrativní pracovnice na úseku přestupkových řízení		
		
		

381 508 192
381 508 106

• Přestupkové řízení - silniční doprava				
			
		

381 508 191
381 508 194

7 - 11
7 - 11
7 - 11
7 - 11
7 - 11

11:30 - 16:30
11:30 - 15:00
12:00 - 17:00
11:30 - 15:00
11:30 - 14:30

ODBOR DOPRAVY
A VNITŘNÍCH VĚCÍ

ODDĚLENÍ PRÁVNÍ
• Přestupkové řízení - občanské soužití 				

11:30 - 16:30
12:00 - 17:00
pouze odbor dopravy
a vnitřních věcí

• Řidičské průkazy		

381 508 186

• Bodový systém		

381 508 184

• Motorová vozidla 		
			

381 508 183
381 508 181

• Motorová vozidla,
dovozy a přestavby

381 508 185

• Evidence obyvatel v rámci působnosti územně
samosprávného celku
381 508 119

• Právník úřadu						381 508 182

• Občanské průkazy

381 508 118

• Cestovní doklady		

381 508 117

na adrese:
náměstí Republiky 59
(budova č. p. 55 se sídlem Městské policie Soběslav)

ODBOR SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ
• Kurátor, veřejný opatrovník 381 508 134
• Náhradní rodinná péče

381 508 135

• Sociálně právní ochrana dětí

381 508 136

• Kurátor pro děti a mládež

381 508 137

• Sociálně právní ochrana dětí

381 508 138

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
• Registrace a změny živností a zemědělských
podnikatelů		
381 508 188
			
381 508 193
• Správní řízení		
381 508 189
• Kontrola podnikatelů
381 508 190

ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A PAMÁTKOVÉ PÉČE
• Územní plánování
381 508 154
• Památková péče		
381 508 153
• Územně analytické podklady 381 508 141

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Vodní hospodářství

		

			

381 508 160

			

		

		

381 508 149

• Zemědělský půdní fond, vodní hospodářství

			

381 508 148

• Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší

			

381 508 158

			

381 508 159

• Administrativní pracovnice , archiv, evidence 				

381 508 161

• Lesní hospodářství, myslivost, ochrana přírody,
rybářství, ochrana zvířat proti týrání		

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
• Vyvlastnění, geometrické plány				

381 508 140

• Stavební řízení - podnikatelé - Soběslav

		

381 508 142

• Stavební řízení - individuální výstavba

		

381 508 143

• Stavební řízení - podnikatelé - ostatní obce			

381 508 146

• Silniční úřad, silniční stavby 				

381 508 156

• Archiv, jednoduché stavby, pasporty, koordinovaná stanoviska

381 508 144
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2017.
V souladu s novelizovanými „Zásadami pro
užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“, stanovených pro program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce
2017, vyhlašuje město Soběslav, jako obec
s rozšířenou působností, 2. kolo pro předkládání
žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu
je určena na obnovu kulturních památek, které
se nalézají mimo památkové rezervace
a zóny, a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany
v kostelech, pokud je tato stavba kulturní

památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná
o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153

Uzávěrka příjmů žádostí je 30. dubna 2017

Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury ČR,
stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, je spolu s formulářem žádosti
o poskytnutí příspěvku a seznamem povinných
příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz. Podrobné
informace též získáte na uvedeném kontaktu.
Ing. Miroslava Ctiborová
Odbor územího plánování a památkové péče

Finanční alokace pro rok 2017: 646 000 Kč

Adresa pro doručení žádostí:

Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování a památkové péče
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav

E-mail: ctiborova@musobeslav.cz

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Město Soběslav zadalo ve smyslu zákona
o odpadech zpracování Plánu odpadového
hospodářství města Soběslav. Jedná se o
strategický dokument v oblasti odpadového
hospodářství, který navrhuje, specifikuje
a hodnotí nezbytné změny současné praxe
nakládání s odpady ve městě, které povedou k dosažení shody s novými i budoucími
požadavky Jihočeského kraje v této oblasti.
Plán odpadového hospodářství, který bude
zpracován na období pěti let, bude závazným podkladem pro činnost města v oblasti
odpadového hospodářství a podkladem pro
zpracování územně plánovací dokumentace.
Hned v úvodu je nutné zdůraznit, že základním
principem moderního odpadového hospodářství je co možná největší využití odpadů. Jedním
z předpokladů pro využití odpadu jako druhotné suroviny je jeho druhová jednotnost. Je tedy
velmi důležité rozšiřovat a prohlubovat systém zajišťující co největší separaci odpadu už
u původce (občana).
Systém nakládání s odpady na území města Soběslav stanovuje Obecně závazná vy-

hláška města Soběslav č. 3/2006. Vztahuje
se na všechny fyzické osoby, které mají na území města Soběslav trvalé bydliště nebo které
se na území města zdržují, a na vlastníky
a správce objektů na území města, ve kterých
vzniká komunální odpad. V souladu s ní jsou
občané povinni na území města třídit a ukládat samostatně papír, plasty, sklo, nápojové
kartony, kovy, nebezpečné komunální odpady,
objemný odpad a do sběrných nádob (popelové
nádoby, typizované kontejnery) ukládat zbývající komunální odpad. Do zvláštních sběrných
nádob určených pro separovaný sběr lze ukládat
pouze ty vytříděné odpady, pro které jsou určeny (barevné označení, nálepky s názvy odpadu). Nebezpečné složky komunálního odpadu
(např. akumulátory, plechovky od barev, barvy,
rozpouštědla, zbytky olejů a jimi znečištěné
textilie) jsou fyzické osoby povinny odložit na
sběrný dvůr. Rovněž tam odkládají i velké domácí elektrospotřebiče, počítače, monitory, tiskárny, dále zářivky a výbojky, nástroje, vybavení pro volný čas, apod. Neplnění této povinnosti zákon o odpadech řeší pokutou pro občany
až do výše 20.000 Kč. Malé domácí elektro-

spotřebiče lze odkládat i do červených stacionárních kontejnerů na separačních stanovištích.
Sběr a svoz směsného komunálního odpadu
i vytříděných složek komunálního odpadu zajišťuje pro město společnost Rumpold s.r.o.,
Tábor. Skládkování odpadu je pro město velmi
finančně náročné a v příštích letech se částka
za jejich uložení bude každoročně výrazně
zvyšovat. Naopak separovaný sběr využitelných odpadů tyto náklady snižuje, město
za vytříděné komodity získává finanční podporu od společnosti EKOKOM a.s. a v neposlední řadě řádným tříděním komunálního odpadu
šetříme životní prostředí.
Dohled nad dodržováním výše uvedené vyhlášky, zejména dodržování povinnosti všech
fyzických osob třídit komunální odpad a do popelových nádob či kontejnerů u bytových domů
ukládat pouze zbytkový odpad po řádném
vytřídění sbíraných složek, provádí městská
policie a pracovníci odboru životního prostředí
s možností využít i přestupkový zákon k případnému ukládání finančních postihů.
Jan Mošnička, odbor životního prostředí

INFORMACE O POPLATKU A NOVÉ
PROVOZNÍ DOBĚ SBĚRNÉHO DVORA
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve výši
550 Kč bude splatný k 31. 3. 2017, proto
je třeba poplatek v uvedeném termínu uhradit. 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 a poplatek bude navýšen o 100 %.
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. Nálepky 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.

Veškerý odpad, který nelze ukládat do popelnicových nádob nebo nádob na tříděný odpad,
musí být ukládán do sběrného dvora. Pracovní doba pro odběr odpadů ve sběrném dvoře je nyní nově upravena. V zimním období
/1. 11. - 31. 3. / je stanovena v pondělí, úterý
a ve čtvrtek od 14.30 hodin do 16.30 hodin
a v sobotu od 9.00 hodin do 12.00 hodin. V letním období /1. 4. - 31. 10. / je provozní doba
ve sběrném dvoře v pondělí, úterý a ve čtvrtek
od 14.30 hodin do 18.00 hodin a v sobotu
od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Při příjezdu
na sběrný dvůr musí být odpad již roztříděný,
občan musí postupovat v souladu s pokyny obsluhy sběrného dvora a je povinen se prokázat
dokladem totožnosti.
Jan Mošnička
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SOBĚSLAV DOSTANE NOVÝ PŘESTUPNÍ TERMINÁL
Jedna z největších investičních akcí – rekonstrukce náměstí – ještě nebyla dokončena
a v jednání je již významná investiční akce
druhá. Jedná se o nový dopravní přestupní
terminál. Ideová urbanistická studie přestupního terminálu se objevila v aktualitách
na webu města již v prosinci minulého roku.
Stáhnout si ji můžete na www.musobeslav.cz/
Připravované projekty.
A jaké novinky nám studie přinesla? Jednou
ze zásadních pozitivních změn nově chystaného
projektu je, že v samotných prostorách dnešního
autobusového nádraží vznikne nové parkoviště
pro 53 automobilů. Tuto změnu mohou uvítat
jak pracující lidé a cestující, tak návštěvníci
Kina Soběslav.
Řešený prostor současného autobusového nádraží kdysi býval skutečným dopravním uzlem
města Soběslavi, společně s vlakovým nádražím. Postupem let ale byly přistavěny autobusové zastávky ve městě (u ZŠ. E. Beneše,
na náměstí Republiky aj.) a pro dálkové spoje

začala být využívána pouze autobusová zastávka u zimního stadionu na silnici E55. Využitelnost autobusového nádraží značně klesla.
V době, kdy mnozí obyvatelé řeší nedostatek
parkovacích míst ve městě se zdá být rozhodnutí přetvořit plochu autobusového nádraží
na parkoviště logickým krokem.
Nový terminál bude vystavěn na Riegrově ulici
souběžně s kolejištěm Českých drah a v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží. Počet
stání byl oproti původnímu stavu zredukován.
V současné době studie počítá s osmi zastávkami, z nichž dvě budou výstupní, čtyři nástupní
a dvě budou sloužit jako odstavná stání. Mezi
zastávkami bude stát zastřešený ostrůvek s deseti moderními lavičkami. Použitý mobiliář bude
moderní (osvětlení, odpadkové koše) a přispěje
tak k vylepšení estetické stránky celého prostoru. V poslední době často rozebíraný kolostav
je ve studii umístěn po pravé straně terminálu
naproti Kadlecově ulici. V tuto chvíli je ale jisté,
že se jeho poloha změní – posune se k podchodu
u vlakového nádraží, a bude tak snadno využi-

telný i pro cestující vlakem. Město Soběslav má
také zájem na zastřešení kolostavu.
Se zelení studie počítá jak na parkovišti, kde
budou jednotlivé parkovací plochy odděleny
ostrůvky se stromy, tak v blízkosti nástupního
terminálu, kde budou okolo protihlukové stěny
vysázeny popínavé rostliny. Vzrostlé stromy
tak zajistí stín zde stojícím automobilům. Prostory mezi koly zaparkovaných aut budou vyplněny travnatými ostrůvky, což pomůže odlehčit
velkou betonovou plochu a parkoviště esteticky
oživí.
Místostarosta města Vladimír Drachovský nám
sdělil, v jaké fázi se nyní studie nachází. Město
Soběslav jedná o odkoupení budovy Českých
drah, a. s., která v současnosti stojí v místech
plánovaného terminálu. Jakmile se podaří majetkové vypořádání, bude možné přistoupit
k realizaci projektu. Musíme tedy doufat, že se
majetkové záležitosti podaří vyřešit co nejdříve.
-min-

ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
V loňském roce 2016 zaznamenala Městská policie Soběslav narůstání znečišťování
veřejného prostranství spojeného mnohdy
s poškozováním veřejně prospěšných zařízení.
Rovněž bylo v roce 2016 evidováno více
poznatků od občanů města. Opakovaně dochází
k těmto nechtěným projevům především
v lokalitách u vakového jezu na Černovickém
potoce, na Promenádě, na cestě k rozhledně,
u Nového rybníku apod. I přes snahu strážníků
městké policie se nedaří znečišťování zabránit,
a proto budou v letošním roce přijata různá technická opatření a zaměřena intenzivnější činnost

městské policie k zamezení těchto projevů.
Rovněž vyzýváme všechny majitele psů, aby
po svých miláčcích svědomitě uklízeli exkrementy. Tímto článkem žádá městská policie
o užší spolupráci občany města. V případech,
kdy se setkáte s jednáním, které kazí vzhled
našeho města nebo s poškozováním zařízení,
neváhejte a zavolejte na mobilní telefon MP
č. 602 491 567 nebo tísňovou linku PČR 158.
Dobrým příkladem, jak se občané města
starají o své okolí, může být lokalita okolo
„Mochomůrky” a nebo „Hronovského lesíka”
(viz foto).
Za Městskou policii Soběslav
vrch. str. Miroslav Drs

Pytel na odpadky připevněný ke stromu u Hronovského lesíka

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, ANEB MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ A VŠESTRANNÝ ROZVOJ
Dětství patří k nejdůležitějším a nejkrásnějším
obdobím v životě člověka. Je nerozlučně spjato s pohybem, s životní potřebou, která děti
svobodně rozvíjí, podporuje jejich zvědavost,
nadšení, poznávání, prožívání. Děti si potřebují
hrát volnou a přirozenou hrou ve volné přírodě. Vzhledem ale k možným rizikům a úskalím
dnešní doby se děti pohybují často jen v prostorách hřišť a pod dohledem dospělých. Díky
volnému pohybu objevují děti své schopnosti
a upevňují svůj vztah k okolnímu světu. Pohyb
dětí je znakem zdraví a radosti.
Je tedy na místě, když paní učitelky, vychovatelky mateřských, základních škol nebo rodiče
pravidelně docházejí s dětmi na dětská hřiště.
Odpovídají však hřiště v našem městě potřebám dětí? Přispívají v maximální možné míře
k jejich dobrému psychomotorickému rozvoji?
Pro dětská hřiště je stěžejní potenciál herních
prvků, které podněcují k dynamickým aktivitám
(rozvíjejí fyzické aktivity, hrubou motoriku,
houpání, skákání, lezení, balancování, vybízejí

k interakci, sdílení zážitku), tvůrčím činnostem
(na pískových plochách, ve vodních zónách,
v místech pro přemisťování materiálu, pro volnou hru), kontaktu s přírodou, zvířaty a rostlinami. Herní prostory by měly nabízet prvky
pro zdravý a přiměřený kontakt s rizikem,
pro volnou hru a kreativní učení, pro kontakt
s přírodním prostředím. Prostředí by mělo být
variabilní. Dětem nabídne stinná i osluněná
místa, otevřené zóny i tajemná zákoutí, různé
povrchy, materiály, výšky a měřítka. Velmi přínosná jsou i místa, kde si mohou hrát děti „po
svém“ a využívají přírodniny, např. volně položená dřívka, kostky, polínka, pařezy. K tomu,
aby mohly děti rozvíjet a zkoumat základní
smysly, mohou sloužit ozvučené desky, dendrofony. Herní prvky pro děti představují výzvu,
děti odhadují vlastní schopnosti, možná rizika,
učí se znát své hranice, rozhodují se, přijímají
riziko odpovědnosti za svá rozhodnutí.
Zásadní roli hraje také kvalita umístění dětského hřiště. V současné době je trendem vytvářet
tzv. Zahrady hrou, které vycházejí z myšlenky

Komenského Škola hrou. Principem je co nejvíce se přiblížit volné přírodě, propojit jednotlivé zóny, vystihnout ducha místa, maximálně
využít terén (muldy a různé dolíky mohou být
zdrojem zábavy i motorického vývoje), pracovat
s rostlinami, materiály, povrchy a vytvořit
tak co nejvíce pro děti inspirativní prostředí.
V Soběslavi je mnoho hřišť. Dokáží naplnit
potřeby dětí? Jsou umístěné pro školy a školky v nejen dostupných, ale také vhodných lokalitách? Vždyť právě hřiště, která jsou zbudovaná v tomto duchu, se mohou stát skrytým
pokladem. Nabídnou komplexní herní potenciál, který přináší dětem nezapomenutelný den
plný aktivní zábavy a zároveň odpočinku. Jsou
zároveň učebnou, místem pro volné dětské hry
a poznávání přírody, prostorem pro setkávání
širší komunity. Děti se rozvíjejí ve všech
směrech. Dostávají se tak do skrytého světa zážitků, dobrodružství a fantazie, do světa, který
vhodně podpoří zdravý rozvoj našich dětí.
Lucie Michalčíková
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NENECHME SE TRÁVIT
Podle nedávno zveřejněných poznatků státního zdravotního ústavu znečištěný vzduch zkrátí život asi
sedmi tisícům lidí ročně. To je vlastně celá Soběslav.
Znečištěné ovzduší způsobuje zejména onemocnění
srdce, cév, dýchacího ústrojí, zvyšuje kojeneckou
úmrtnost, výrazně prohlubuje potíže astmatikům,
alergikům a značně zvyšuje výskyt kožních onemocnění. Jsou prokázány i karcinogenní účinky, zvyšuje
se počet novorozenců s nízkou porodní hmotností
a poškozuje se DNA.
Na vině nejsou jenom ultra lehké částice obsahující
arsen, benzen a těžké kovy nacházející se v kouři, ale
i vysoké koncentrace kysličníků dusíku.
Tyto jedovaté částice se v organizmu akumulují,
neodstraňují se a tak při jejich nadýchání se jich
do konce života nezbavíme. V bránícím se organizmu
se pak často vyskytují zápaly plic a průdušek, angíny,
střevní infekční onemocnění, což má velice negativní
vliv na malé děti a staré lidi. V Soběslavi jsou
hlavním zdrojem znečištění spalování fosilních paliv
v lokálních topeništích, a to jednak tím, že se spaluje
velice nekvalitní palivo, a možná i třeba nějaký
odpad (ušetří se tím i za popelnici), a jednak tím,
že se nedokonale roztopí topeniště a nedostatečně
prohřeje komín (viz foto).

Dalším výrazným znečišťovatelem ovzduší zejména
kysličníky dusíku jsou výkonné kogenerační jednotky, jedna na sídlišti Svákov a druhá za náměstím.
Oproti původním plynovým kotelnám je produkce
těchto kysličníků několikanásobně větší.
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ZA ČISTŠÍ OVZDUŠÍ
Každý občan jistě dobře ví, že znečištěný
vzduch škodí zdraví a pobyt v takovém prostředí má neblahý vliv na lidské zdraví, a to
především na malé děti, astmatiky, alergiky
a starší občany.
V Soběslavi stejně jako v jiných městech,
vzniká v zimním období problém při spalování tuhých paliv v lokálních topeništích.
Nejedná se ani tak o spalování nekvalitních
paliv – prodejci si nemohou dovolit prodávat
nepřípustná paliva – ani o spalování odpadu,
ale hlavní problém je v zastaralém technickém stavu spalovacích zařízení a v tom,
že občané nedokáží zatopit tak, aby neobtěžovali okolní obydlenou oblast kouřem.
Největší problém vzniká při zatápění, kdy
spalinové cesty nejsou dostatečně prohřáté,
a v prvních minutách dojde k výronu značného množství kouře. V průběhu topení, tj. více
než 30 minut od zatopení, se stav kouřových
emisí již zlepší, ale v dalším průběhu se musí
citlivě regulovat přístup kyslíku do topeniště,
aby byl dodržen optimální spalovací proces.
Pokud se v typicky zimních podmínkách
s přízemními inverzemi teploty vzduchu
a za mlhavého počasí vnáší do ovzduší škodliviny ze spalovacích motorů a kouř, vznikne smog. A to je velký problém pro všechny
obyvatele i v Soběslavi. Zde se totiž dlouhodobě koncentrují škodliviny a díky nehybné
přízemní vrstvě vzduchu vzniknou špatné
rozptylové podmínky. Tento stav může trvat
i více dní. A jak se vzniku takové situaci bránit? Těžko, jediným řešením bývá omezení
dopravy, průmyslové činnosti a vytápění.
Rozhodující je však stejně změna počasí.
Naštěstí Soběslav není typickou průmyslovou oblastí jako oblast severních Čech
nebo Ostravsko. Jaké jsou možnosti správ-

ních orgánů při ochraně ovzduší? V případě,
že občan bude znečišťovat ovzduší, od ledna
2017 může být požadován doklad o kontrole
kotle odborně způsobilou osobou. Dále může
být provedena kontrola, jakým palivem občan topí či zda dokonce nespaluje odpad.
V případě stížnosti musí správní orgán shromáždit takové důkazy, aby byl zjištěn stav
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
Pokud správní orgán dostane fotodokumentaci kouřícího komína, tak dle § 10 odst.
4 vyhlášky 415/2015 Sb., není možno vyhodnotit stupeň tmavosti kouře po dobu uvádění
spalovacího stacionárního zdroje do provozu
v trvání 30 minut. Měření stupně tmavosti kouře má totiž svoji metodiku – provádí
se postupně 30 stanovení stupně tmavosti kouře v pravidelných půlminutových intervalech
a délka jednoho odečtu činí 5 sekund.
Měření se vyhodnotí jako průměrná tmavost kouře z 30 odečtů. Jedna jediná
zaslaná fotografie dokumentuje, že jsou
do ovzduší vnášeny emise, což znamená podnět pro kontrolu, ale neznamená
to, že se porušil zákon o ochraně ovzduší
a může se okamžitě ukládat sankce.
A jaká je strategie ochrany ovzduší do budoucna? Je založena na modernizaci vytápění
u lokálních topenišť – přeměně vytápění kotli
na tuhá paliva na vytápění tepelnými čerpadly, plynovými kondenzačními kotli, případně modernějšími kotli na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva. Soběslav
je v této konverzi 4. nejaktivnějším městem
v rámci jižních Čech. V rámci tzv. kotlíkových dotací v roce 2016 bylo vyměněno
69 spalovacích zdrojů. I tím přispíváme
k tomu, že všichni občané budou dýchat čistší vzduch s méně škodlivinami.
Jan Mošnička, odbor životního prostředí

ABY TĚLO DLOUHO ŽILO

Z hlediska možných rozptylových podmínek má
Soběslav velice špatnou polohu – nachází se totiž
v dolíku. Ať jdete ze Soběslavi kterýmkoli směrem,
vždy musíte do kopce. Přijíždím-li někdy do Soběslavi, uvidím pouze věž, vše ostatní je zahaleno ve smogu, který všichni dýcháme, a to i ti, co jej vytváří.

Jsem ráda, že žiju v Soběslavi. Líbí se mi
to malé klidné město v údolí Lužnice, kde
máme skoro všechno a všude je to kousek.
Trápí mě tu jen vzduch prosycený pachem
kouře během topné sezony, málo zeleně
a absence městského parku nebo veřejného
místa určeného pro protažení těla.

Existuje sice správní orgán, který musí ze zákona dbát
na ochranu ovzduší, jeho činnost je však „bezzubá“,
byť dostane informaci, kdo a kdy jak topil, dokonce
je vše zdokumentováno městkou policií, přesto
se nic neděje. Ovzduší se doslova otravuje o sto šest.
Dlužno však podotknout, že prokázat, jak kde se topí,
je obtížné. Několikrát jsem v minulosti poukazoval
na výrazné znečišťování ovzduší z kotelny Jitony,
z komína šel doslova černý sloup, zaslal jsem
i fotodokumentaci, nakonec však po kontrole bylo
vše v pořádku.

Máme mj. kvalitní sportovní areál i krásná
dětská hřiště. Ale co my - už dávno ne děti,
mající rádi pohyb a přírodu, bydlící v paneláku, avšak neregistrovaní sportovci? Samozřejmě, chodíme se projít nebo proběhnout
do přírody v okolí města, vyjíždíme na kole.
Navštěvujeme různé pohybové lekce, mnozí
cvičíme sami doma či tvoříme neformální
skupinky a péči o tělo se věnujeme v pronajatých prostorech. Ale zacvičit si třeba´Pozdrav
Měsíci´pod širým nebem, naboso v trávě
a navíc ve společnosti podobně naladěných
lidí, to má úplně jinou kvalitu!

Pokud se nepřestaneme bát poukázat na tyto nešvary
a budeme je neustále tolerovat, budeme se stále
otravovat. Co je však nejsmutnější, že necháme
otravovat i naše děti.
Josef Kouba, Soběslav
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Mým přáním je mít možnost cvičit venku
a nemuset se kvůli tomu přesouvat někam
za město. Proto jsem svůj podpis připojila
k návrhu zřídit u nás venkovní hřiště pro do-

spělé. A určitě nejsem sama, kdo by ho uvítal také, nebo alespoň udržovaný (travnatý)
plácek nedaleko centra, možná i částečně
zastřešený, volně přístupný a hlavně vyhrazený právě pro individuální cvičení. Bylo
by skvělé, kdyby v Soběslavi vznikl takový
prostor, který by snad časem přilákal k pohybu na čerstvém vzduchu více lidí a přispěl
tak ke zlepšení kondice Soběslaváků.
Jak říká klasik: ´ve zdravém těle zdravý duch´(aneb zdravý občan - základ zdravého
města).
M. L.
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DVEŘE EVANGELICKÉHO SBORU DOKOŘÁN
Projekt sboru Českobratrské církve evangelické v Soběslavi

Milí přátelé, rádi bychom Vás seznámili s naším novým projektem. Budeme rádi, když
se některé z uvedených aktivit zúčastníte.
Hovory o víře
Cyklus přednášek a diskusí o víře a náboženství
v širších souvislostech. Setkání se uskuteční
ve čtvrtek 23. března v Čajovně – kavárně
Rolnička od 17.00 hodin, diskutovat budeme
na téma Náboženství a lidská práva. Na další
setkání se můžete těšit 20. dubna, téma zveřejníme v příštím vydání Hlásky.
Hudební dílny
Bubnování pro děti probíhá každé úterý
od 15 hodin na faře, vede je Roman „Jack“
Urban, který se dlouhá léta věnuje souboru
HakunaMatata v Jindřichově Hradci. Více informací můžete najít na www.hakunamatata.cz.

Zájemci se mohou přijít podívat a v případě
zájmu se přihlásit. Dále v tomto roce plánujeme společné muzicírování, jam session a zpěvy
z Taizé.
Výtvarné dílny
Prožitkový výtvarný program pro širokou veřejnost se uskuteční na Bílou sobotu, tedy
15. dubna 2017 pod vedením Silvie Dračkové
na farní zahradě.
Bezbariérový přístup do kostela
Chceme, aby byly prostory kostela a fary přístupné všem, proto vybudujeme bezbariérovou
zděnou rampu, která zajistí pohodlný a bezpečný vstup také maminkám s kočárky, vozíčkářům
a seniorům. Stavební práce plánujeme zahájit
v polovině roku 2017 na pozemku sboru.
Projekt je podpořen z grantového programu

KŘÍŽOVÁ CESTA NA SVÁKOVĚ
Již rok probíhá veřejná sbírka na křížovou cestu
na Svákově. Pokud se nevyskytnou komplikace,
měla by být v průběhu dubna 2017 instalována.
V sobotu 13. května by se pak uskutečnilo její požehnání.
Na samotnou instalaci křížové cesty a informačních
panelů nám chybí přibližně 35 000 Kč. Je možné nadále přispívat na bankovní účet: 4177321369/0800,
do pokladničky v kostele sv. Petra a Pavla nebo
osobně na římskokatolické faře v Soběslavi. Všem
dárcům patří velký dík.

NOVÉ ZVONY PRO KOSTEL
SV. MIKULÁŠE V NEDVĚDICÍCH
Od prosince 2015 probíhá také sbírka na nové zvony
sv. Mikuláše a sv. Václava v Nedvědicích. V listopadu loňského roku se v dílně pana zvonaře M. Votruby
v Myslkovicích podařilo tyto zvony odlít. V nejbližších dnech budou převezeny do kostela sv. Mikuláše
v Nedvědicích. V sobotu 10. června proběhne jejich
posvěcení a instalace do věžičky kostela.
Na zaplacení zvonů a jejich instalaci zbývá vybrat
ještě 150 000 Kč. Je možné stále přispívat na bankovní účet: 702636329/0800 nebo do pokladničky
v kostele v Nedvědicích. Děkujeme za každý dar.
Jan Hamberger, farář

VZPOMÍNÁME
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Tomáš Hrstka
Václav Zvánovec
Lilien Krumlová
Isabela Tothová
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Marie Landkammerová
Stanislav Záruba
Milada Černá
Pavel Novák
Marie Studená
Karel Lacina
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
Každé úterý od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října.

Dne 12. 3. 2017 uplyne 13 let, co nás navždy
opustil náš drahý manžel
a tatínek pan Karel Skura
ze Soběslavi, 5. května
letošního roku by se dožil
90 let.
S láskou vzpomínají manželka a dcera.
Utichlo tvé dobré srdce
a milý hlas, bolest však
nezhojí žádný čas.
Dne 14. 3. 2017 vzpomeneme 23. výročí,
kdy nás navždy opustila manželka, babička a
prababička paní Marie
Boháčová z Myslkovic.
S láskou stále vzpomíná
manžel, syn Jiří a dcera
Dana s rodinami.

Nejdražší na světě je srdce matky,
kdo ztratil ji, chudý je,
byť i měl největší statky …

PODĚKOVÁNÍ

Dne 14. března 2017 si připomeneme nedožité  73. narozeniny milované maminky paní Jany Kopačkové ze Soběslavi.

Děkujeme všem přátelům
a známým, kteří se přišli
ve čtvrtek 16.02.2017 rozloučit s panem Miloslavem
Maňourem. Také děkujeme
za květinové dary.

S láskou vzpomíná dcera Jitka s rodinou.

Rodina Maňourova
a Vráblíkova

Dne 15. 3. 2017
uplyne již rok, kdy
nás navždy opustil
Josef Korba.

Kontaktní osoba - Bohuslav, Tel. 602 126 685.

ČCE - Rozvoj sborů, výchova a vzdělávání
2017. Chcete-li dostávat pozvánky na akce, napište na drackarichard@gmail.com. Všichni jste
vítáni!
Radovan Žák, kurátor sboru

Stále vzpomínají
maminka, manželka, dcera s rodinou
a sestry.

Dne 25. 3. 2017 uplyne 10 let od úmrtí pana
Františka Peška.
Všem, kdo si vzpomenou, děkuji. Manželka
Marie a synové.
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Tiše jak sen
přišel znovu náš
svatební den.
23. 2. 2017 uplynulo 60
let, kdy si Libuše Ižovská a Václav Snášel
v kostele v Drahově řekli
své ANO a slíbili si lásku
a věrnost.
Syn Václav a dcera Libuše spolu s celou rodinou
jim přejí hodně zdraví
a Božího požehnání.

OPRAVA ÚDAJŮ V ČLÁNKU
O BOTANIKOVI BOHDANU KŘÍSOVI
V letošním lednovém čísle našeho měsíčníku
na str. 8 byl uveřejněn článek z pera dr. F. Kotlaby
„Botanik docent dr. Bohdan Křísa oslavil osmdesátiny“. Jako rodiště byla redakcí Soběslavské hlásky
chybně uvedena Křemže. Správné znění je Křemýž.
(u Bíliny). Za tuto chybu se omlouváme.
redakce

SOBĚSLAVSKÁ OBČANKA
OSLAVILA 101. NAROZENINY
V roce 2016 jsme v březnovém vydání Soběslavské
hlásky napsali o oslavě jubilejního stého výročí narození paní Anny Jordákové. V tomto čísle Hlásky také
vyšel krátký článek o zajímavém a ne vždy jednoduchém životě oslavenkyně, který si mohou čtenáři přečíst i dnes v archivu Soběslavské hlásky na webových
stránkách města.
Letos jsme měli možnost paní Jordákové v Senior-domě popřát k úctyhodným 101. narozeninám. Slavili
jsme v dopoledních hodinách se sklenkou šampaňského a velkým dortem ve velmi příjemné a pozitivní
atmosféře. Redakce Soběslavské hlásky děkuje za milé
pozvání.
-min-
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V letošním březnu uplyne 120 let
od narození pana Rudolfa Süssera ze Soběslavi, v dubnu pak 110
roků od narození jeho manželky
Leonie, rozené Pollákové, z Přehořova.
Spolu s celou rodinou vděčně
vzpomíná syn.

PODĚKOVÁNÍ ZA ŠTĚDRÉ DARY PŘI
SBÍRCE NA DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN
V neděli dne 29. 1. církve v Soběslavi a Veselí nad Luž. uskutečnily ekumenickou
bohoslužbu v galerii sv. Marka, při které se vybraly finanční prostředky na pomoc
a podporu Domácího hospicu Jordán v Táboře. Tyto prostředky činily 4 830 Kč a byly
předány starokatolickým farářem Alešem Svobodou osobně jednatelce hospicu paní Marii Sovadinové. Všem dárcům upřímné díky.
Aleš Svoboda

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ V SOBĚSLAVSKÉ KNIHOVNĚ:
• Rok s pohádkovými skřítky – výstava
Mateřské školy Nerudova Soběslav
Vernisáž 8. března od 16,30 hodin,
potrvá do 7 dubna.
• Sobotní provoz – sobota 4. března od
9 do 12 hodin.
• Beseda s chiropraktikem – již potřetí navštíví knihovnu chiropraktik Ing.
Vincenc László. Jeho povídání se vždy
těší velkému zájmu návštěvníků. Tentokrát si pro nás připravil spoustu dalších
užitečných informací: jak na vysoký
krevní tlak, jak aktivně působit proti nádorům a cystám v prsou, posílení
potence a masáž prostaty, jak se zbavit
bolestí v ramenou, oční gymnastika,
práce s energiemi…
Vstupné dobrovolné. Středa 15. března
od 17 hodin.
• Noc s Andersenem – již posedmé
si necháme s přihlášenými čtenáři
- nocležníky zdát pohádkové sny
v hradní knihovně. Pátek 31. března
od 17 hodin.
Během celého měsíce srdečně zveme
k návštěvě všechny, kteří u nás ještě
nebyli, a těšíme se na nové čtenáře.
Vypůjčit si u nás můžete beletrii,
naučnou literaturu, denní tisk, zvukové
knihy na CD a nově také společenské
hry. Nabízíme i meziknihovní výpůjční
službu, kdy pro Vás objednáme
jakoukoliv knihu z jiné knihovny. Rádi
se s Vámi setkáme i na některé z našich
akcí!
Alena Fremrová

Foto: V lednu a únoru probíhala v knihovně
výstava fotografií, které pořídily děti
z komunitního centra Ostrov naděje v Keni.
Organizátorkou byla paní Věra Fialová,
která spolupracuje s Centrem Narovinu.
Na vernisáži nám vyprávěla a promítla
film o životě těchto dětí. Děkujeme jí velice
za zprostředkování krásné výstavy!
Děkujeme také všem, kteří nám laskavě zapůjčili své oblíbené hračky na doprovodnou
výstavu plyšových hraček.

PŘIPOMÍNÁME SI 155.
VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA
Zveme soběslavské občany, příznivce
Sokola a jeho členy na slavnostní podvečer do Městské knihovny v Soběslavi
ve čtvrtek dne 23. 3. 2017 v 17 hod.
Na Vaši účast se těší Výbor Sokola
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Z ROŽMBERSKÉHO DOMU NA MADEIRU

„OD TÁBORA ...“ NA MAURICIUS – OSTROV BLBOUNA NEJAPNÉHO

Ve středu 22. 3. od 17 hodin v Rožmberském domě
v rámci cyklu „Od Tábora až na konec světa“ vyrazíme s manželi Klárou a Pavlem Bezděčkovými,
zoology Muzea Vysočiny v Jihlavě, na Mauricius,
nepříliš známý ostrov v Indickém oceánu. Uvidíme
až neuvěřitelné přírodní scenérie, poznáme vyhubeného ptáka dronteho mauricijského alias blbouna
nejapného i současnou faunu a samozřejmě navštívíme také muzeum známek se slavným „modrým“
i „červeným Mauriciem“.
„STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI“ O SOBĚSLAVSKÉ
HLÁSCE
Ve středu 29. 3. od 17 hodin v Rožmberském domě
pak proběhne další přednáška věnovaná soběslavské
historii. PhDr. Vladislav Razím z Národního památkového ústavu v Praze představí velmi zajímavou, ale donedávna málo poznanou památku pozdně gotického fortifikačního stavitelství – „Hlásku“.
Přiblíží podobu, funkci a datování vzniku „Hlásky“
v rámci areálu hradu a středověkého městského
opevnění. Chybět nebude srovnání s podobnými
soudobými stavbami nejen na panství rodu Rožmberků.

Ve středu 8. 2. v Rožmberském domě povyprávěla paní Lenka Martanová z prachatické cestovní kanceláře Ocean o jednom
z největších přírodních skvostů naší planety
– portugalském ostrově Madeira. Jak jistě
většina z Vás ví, Madeira je souostroví, ležící
v Atlantickém oceánu. Žije zde přes 271 000
obyvatel a hlavním městem ostrova je Funchal. Během přednášky jsme měli možnost
na mapě projet téměř všechna města a vesnice
na ostrově. Podívali jsme se do hor, k sopce
Pico Ruivo a k madeirským levádám (umělým vodním kanálům, které slouží primárně
k zavlažování). Vyslechli jsme přednášku
o madeirských tradicích a zvycích, vynikajícím madeirském víně i věhlasné madeirské
krajce a dozvěděli se i některé zajímavosti, které je dobré znát při plánování cesty
na Madeiru. Například, že do hor je vhodné
chodit dopoledne, protože odpoledne jsou zahalené v mlze. Nebo že se nemusíte na ostrov
bát letět, protože i když je přistávací plocha
relativně krátká, žádné letadlo tam ještě nehavarovalo. Představila nám také jedinečnou
atrakci pro odvážné – madeirské sáně (babosas), které pro svou jízdu nepotřebují sníh.
Tyto sáně, které pojmou minimálně dva jezdce, jsou celé proutěné a jezdí po asfaltových
cestách. Najdete je v městečku Monte (dnes

již v podstatě Funchal).
Lenka Martanová své vyprávění podtrhla
pěknými a pestrobarevnými fotografiemi
a promítání podbarvila hudbou, typickou pro
jižanské ostrovy. Na fotografiích jsme mohli
vidět čisté moře, které je v této části Atlantiku pro některé návštěvníky poněkud studené.
Podnebí na ostrově je ovlivňováno Golfským
proudem, který Madeirské souostroví přímo
„omývá“. Teplota vody zde prý neklesá pod
18°C, což je příčinou věčného jara na ostrově. Madeira je více známá jako destinace
vhodná pro pěší turistiku, než pro celodenní
relaxaci na pláži. Zdejší pobřeží je skalnaté
a na mnoha místech nenabízí dobrý vstup
do vody. I zde se ale na několika místech nachází pěkné písečné pláže, jak je známe z jiných turistických letovisek. Čím ostrov jistě
upoutá, je nádherná ﬂóra – nekonečné množství pestrobarevných květin, které zdobí celé
souostroví.
Cestovatelská přednáška z cyklu „Od Tábora až na konec světa“ v tomto roce proběhla
v Rožmberském domě již poněkolikáté. Byla
velmi zajímavá a za uznání stojí i příjemný
a profesionální projev paní Martanové.
Děkujeme za pěkný zážitek.
-min-

KURZ PALIČKOVÁNÍ A ŠITÉ KRAJKY
V březnu pokračuje druhý běh podvečerních setkávání s paličkami a jehlou, který vede učitelka textilních uměleckých řemesel Lenka Jelínková. Kromě
již přihlášených účastnic se mohou přihlásit i další
zájemci. Kurzy se konají vždy v úterý od 17:30 hodin v Rožmberském domě.
Na viděnou v muzejních sálech se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

Cyklus přednášek PŘEDCHÁZENÍ

Známé pořekadlo praví, že čistota je půl zdraví. V současné době obecně vysokého hygienického standardu bych si dovolil toto rčení poopravit: Prevence - půl zdraví. Prevence
je důležitá snad ve všech oborech lidské činnosti, nicméně právě v péči o zdraví člověka
je jedním ze stěžejních pilířů. Na rozdíl od současné moderní a často vysoce specializované
léčby, která je v rukou odborníků, na prevenci se podílí především sám pacient zodpovědným
chováním vůči svému zdraví. Tato skutečnost nás vedla k uspořádání série osvětových
přednášek právě o problematice prevence. První téma bude, ne náhodou, Prevence nádorových onemocnění tlustého střeva a konečníku.

Recitace básní

z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové
spojené s příjemným již JArním POpovídáním
za hudebního doprovodu Ireny Molíkové
a zpěvu Ivany Törökové

***

čtvrtek 6. dubna 2017 od 17,30 hodin
Městská knihovna Soběslav

Rakovina tlustého střeva a konečníku je nejčastěji se vyskytujícím nádorem trávicí trubice. Česká republika patří mezi země, kde se toto onemocnění vyskytuje mimořádně často;
ve výskytu těchto nádorů bohužel patří České republice v přepočtu na počet obyvatel alarmující
první místo na světě. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 8000 osob a zhruba 4000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně
umírá.
Současná medicína dokáže toto onemocnění, pokud je zjištěno v časném stadiu, účinně léčit
a velkou řadu pacientů vyléčit trvale. Cílem preventivních programů je nejen omezit riziko
vzniku nádorových onemocnění, ale i aktivní vyhledávání nemocných v raném stadiu choroby,
kdy je léčba nejúčinnější.
MUDr. Pavel Horažďovský
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PROGRAM NA BŘEZEN
Pravidelné akce:
Pondělí
Úterý

17.00
16.00
18.00
13.30
15.30
20.00
18.00
19.00

Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Další program:
Neděle

5. 3.

10.30

Úterý

7. 3.

19.00

Čtvrtek 9. 3.
Pátek
10. 3.
Pondělí 20. 3.

17.00
20.00
19.00

Pátek
24. 3.
-Sobota 25. 3.
Čtvrtek 30. 3.
Sobota 1. 4.
Neděle 2. 4.

09:00
-18.00
18.00
09.00
10.30

Středa

19.00

5. 4.

Další akce na duben:
Neděle 9. 4.
19.00
Pátek
21. 4.
20.00
Úterý 25. 4.
19.00

Agentura KATO, O Terezce a Matějovi, pohádka, velký sál,
vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, druhé, třetí….dítě zdarma!
Jakub Smolík – koncert, velký sál, vstupné 320 Kč,
290 Kč, 260 Kč
Astrál
Sportovní ples, hraje MP3, velký sál, vstupné 190 Kč
Agentura Harlekýn, Polib tetičku, divadelní představení,
v hlavní roli Jan Čenský, velký sál, vstupné mimo předplatné 320 Kč
Kreativ - Jaro a Velikonoce
Předcházení – přednáška, MUDr. Horažďovský, malý sál
Zadáno – MO Český rybářský svaz, velký sál
Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky, Agentura DAP,
pohádka, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, druhé,
třetí….dítě zdarma!
Monology vagíny, divadelní představení – nejzábavnější show
v Londýně…, velký sál, vstupné 350 Kč, 320 Kč
Swingu plný večer – Sestry Havelkovy & The Swings
Disko s Andělem
Halina Pawlovská – Manuál zralé ženy

POZVÁNKA DO DIVADLA
Pondělí 20. března v 19.00 hod.
POLIB TETIČKU
aneb Nikdo není bez chyby
Simon Williams, Agentura Harlekýn Praha
Brilantně napsaná anglická komedie.
Nesmělý statistik Leonard žije po rozvodu
v Londýně s pubertální dcerou Didi a se svým
svérázným otcem Gusem. Toho se marně
snaží dostat do domova důchodců, nikde
ho nechtějí. Nevěnuje se pouze číslům, ale tajně
píše milostný román, aby si přivydělal. Pod
ženským pseudonymem zašle text atraktivní
vydavatelce Harrietě, která vydává pouze díla
od žen. Ta se rozhodne s “úspěšnou autorkou“
setkat a knihu jí vydat. Honorář je velice
lákavý a Leonard musí tudíž něco příhodného
vymyslet. Bravurně se tím rozehrává
nespoutaný děj plný převleků, svěžího
humoru i nezbytného milostného motivu.
(Děti ho znají jako prince, starší generace
mu neřeknou jinak než doktor Suchý. Jenže
Jan Čenský zahodil bílý plášť i královskou
korunu a nasoukal se do sukně! „Jsem žena

a muži jsou příšerní lumpové,“ křičí zvýšeným
hláskem herec a pomrkává přitom na kolegyni
Miroslavu Pleštilovou, která mu přitakává.
Čenský v květovaných šatech a elegantní
šedivé paruce řádí na jevišti pražského Divadla
U Valšů v bláznivé komedii Polib tetičku
aneb Nikdo není bez chyby. „Něco takového
jsem si zkusil opravdu poprvé,“ přiznal herec
přijímající gratulace.
Osoby a obsazení: Leonard - Jan Čenský;
Harriet - Miroslava Pleštilová; Gus - Pavel
Nový nebo Karel Vlček; Didi - Eliška Jansová
nebo Hana-Marie Maroušková
Vstupné mimo předplatné 320 Kč.
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MOROUS, KTERÉHO
BUDETE MILOVAT
(ochutnávka švédské kinematografie)
Starý bručoun, pedant a zahořklý dědek. A taky okouzlující společník se smyslem pro humor a až příliš velkým srdcem. To všechno je
Ove, hrdina švédského snímku Muž jménem Ove. Takové klišé, jako
je postupné rozkrývání mrzoutského hrdiny v člověka na správném
místě, přetavili švédští tvůrci na základě knihy Fredrika Backmana
v okouzlující film.
Je mu devětapadesát, je to nabručený starý paprika, který po mnoha peripetiích zahořkl a nemá moc pro co žít. Manželka zemřela, ztratil místo
předsedy sousedské komunity, nakonec přišel i o práci, již dělal třiačtyřicet let. Co misantropickému Ovemu (Rolf Lassgård) zbývá jiného, než
aby si hodil mašli? Jenže ani spáchat sebevraždu není tak moc jednoduché, jak by se zdálo. Navíc když se do sousedství zčerstva přistěhuje smíšená rodinka, kde těhotná maminka dvou malých dětí Parvaneh
(Bahar Parsová) je družná a srdečná až moc a nedá mu pokoj. Ove se tak
bude muset postarat o její dcerky, naučit ji řídit auto, až v něm živelná
íránská žena zase probudí chuť do života.
Nenechte si ujít další projekci filmového klubu MUŽ JMÉNEM OVE
v pondělí 6. března ve 20 hod.
Za spolek Soběslávka Kateřina Růžičková

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Český rybářský svaz, místní organizace Soběslav zve své členy na výroční
členskou schůzi, která se koná v sobotu 1. dubna 2017 od 9,00 hodin
v Kulturním domě města Soběslavi. Za výbor ČRS MO Soběslav.
Ing. Radek Bryll

KINO
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PLES MĚSTA SOBĚSLAVI VE FOTOGRAFIÍCH

3

1

4

2

V pátek 10. února se v soběslavském kulturním domě konal Společenský ples města Soběslavi. V tomto roce k poslechu a tanci zahrál FORDANCE
ORCHESTRA České Budějovice, tanečníci z taneční školy ATAK Tábor předvedli taneční show (foto č. 1) a nechyběla ani ochutnávka moravských vín
za přítomnosti Vladimíra Tetura (foto č. 2). Největším hitem letošního plesu bylo vystoupení dívčího elektrického smyčcového tria Inflagranti (foto
č. 3), resp. jejích charismatických interpretek Markéty Muzikářové, Hany Vyšínské a Ireny Morisákové. Závěrem plesu nechyběla ani tombola (foto č. 4).
(Autor foto: L. Tíkal)

MŠ DUHA
PODĚKOVÁNÍ
Zajímá Vás, co bylo první cenou v tombole na Společenském plese města Soběslav?
Rádi se s Vámi o tuto informaci podělíme.
První cenu elektrický vysavač vyhrála paní Bc. Dana Pěčková a věnovala
ji naší Mateřské škole DUHA Soběslav.

s paními učitelkami. Čtenáři se rozdělili po skupinkách do všech tříd
naší školky a přečetli dětem úryvky z knížek, které si přinesli s sebou.
Po čtení si o knížkách společně povídali a zbyla chvilka i na společné hraní
a kreslení. Naše děti si chvíle s velkými školáky moc užily. Rádi bychom,
aby návštěvy školáků z obou soběslavských základních škol u nás
pokračovaly, protože rozhodně rozvíjejí čtenářskou pregramotnost
předškolních dětí.

Vysavač a další podobné náčiní je nutnou každodenní pomůckou pro zajištění příjemného prostředí v mateřské škole.
Paní Bc. Daně Pěčkové touto cestou ještě jednou moc děkujeme a děti
posílají malou kytičku, byť jen na papíře.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Již v minulosti jsme zde v měsíčníku Hláska zmínili, že naše mateřská
škola je zapojena v projektu Celé Česko čte dětem. V rámci tohoto projektu nám do školky chodí číst babičky, maminky i ostatní příbuzní dětí.
V loňském školním roce nám přišel přečíst dokonce i pan starosta Ing.
Jindřich Bláha. Začátkem února k nám zavítala velmi milá a početná
návštěva – školáci z třetích tříd Základní školy Dr. Edvarda Beneše

Na závěr pro Vás máme důležitou zprávu! V sobotu 8. 4. chystáme velkou akci, ale jakou? To vám ještě nemůžeme prozradit.
Sledujte příští vydání měsíčníku Hláska a naše webové stránky
www.msduhasobeslav.cz.
Kolektiv MŠ DUHA
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MŠ NERUDOVA
Jedno nezapomenutelné dopoledne nám
připravil pan Kunc z Červené Řečice
u Pelhřimova. Přivezl dětem ukázat ježka Pepu, sovu pálenou jménem Terezka
a rorýse. Poutavé vyprávění o životě všech ptáků a ježečka zaujalo malé diváky natolik, že se nechtěli rozloučit
s naší návštěvou.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, ale zároveň si děti mohly pohladit ježka Pepu a všechny ochočené ptáky, které pan Kunc přivezl. Zážitků bylo mnoho.
Zblízka pozorovat ptáky a hlavně ježka, který se probudil ze zimního spánku se jen tak nevidí. Poučný a hlavně
zajímavý program nadchl všechny diváky.
Kolektiv MŠ Nerudova

plikovanější, ani na moment jsme nezaváhali a
začali jsme víčka „pytlovat“. Úctyhodných pět
pytlů jsme odvezli do Diakonie Rolnička, kde
se sbírají pro Kryštofa Štěpánka. Náš sběr pomůže Kryštofovi získat finance na rehabilitační
pobyt v Rakousku v kosmo oblečku. A protože
všichni dobře víme, že úsměv má kouzelnou
moc, sbíráme víčka dál. Každý se může zapojit,
nezáleží na množství, ale na dobré vůli a chuti
darovat úsměv .
Mgr. Jana Drsová

ZŠ E. BENEŠE
Lyžařský výcvik
22. 1. – 28. 1. 2017

V neděli 22. ledna jsme se všichni „sedmáci“ plni očekávání sešli u školy. Autobusem jsme dojeli do Kovářova, kde jsme ve stejnojmenném penzionu byli ubytováni. Podmínky na lyžování byly úžasné. Byly otevřené všechny
sjezdovky a počasí nám také přálo. Díky skvělým učitelům se naučili lyžovat i ti,
co na lyžích stáli poprvé a ostatní svůj styl ještě zdokonalili. Měli jsme také možnost
vyzkoušet si večerní lyžování na osvětlené sjezdovce a návštěva bazénu byla pro většinu
z nás skvělým relaxem.
Naši učitelé měli pro nás večer vždy připravený zajímavý program (hry, soutěže se sladkou odměnou, přednášky o lyžování, zpívání s kytarou a mnoho dalšího). Poslední den
lyžování jsme zakončili závodem ve slalomu. Na památku jsme si přivezli vlastnoručně
pomalovaná trička. Rádi bychom poděkovali paní učitelce Daně Vorlové, Lence Kubešové, panu učiteli Janu Podlahovi a Kubovi Horáčkovi za skvělé vedení našeho kurzu,
krásné zážitky, spoustu legrace a za to, že ten týden s námi vydrželi. 
Agáta a Rebeka Červenkovy

MŠ Nerudova: Závody na sněhu

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční
ve čtvrtek 6. 4. v budově základní školy na Školním náměstí 56.

Darujeme úsměv

Na naší škole se už několik let sbírají víčka z PET lahví. Nejdříve jsme víčka používali pro různé tvoření,
vyrábění obrázků nebo jen tak na hraní. Když jsme
se ale dozvěděli, že víčka mohou pomoci vykouzlit
úsměv na tváři někoho, kdo má život tak trochu kom-

Den naší třídy
V den předávání pololetního vysvědčení třída
5. B uspořádala soutěž 5. B má talent. Mimo
poroty se soutěže zúčastnily všechny děti.
Soutěž se skládala ze tří kol. První kolo bylo
zaměřené na styling jednotlivých soutěžících.
Druhé kolo bylo talentové – mohli jsme vidět různá vystoupení, od kouzelníků s kníry
až po gymnastická představení. Veliký ohlas
měla taneční čísla. Do třetího kola postupovali
ti soutěžící, kteří získali nejvíce bodů. Nakonec porota vybrala tři nejlepší, kteří se mohou
pyšnit titulem Talent 5. B.
Mgr. Julie Faberová
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ZŠ KOMENSKÉHO
KRMENÍ PTÁČKŮ
Protože je letos opravdu dlouhá zima, rozhodli jsme
se s dětmi ze školní družiny alespoň trochu pomoci
ptáčkům přežít tuto dlouhou zimu.
Nejprve jsme si v družině společně vyrobili krmení z tuku a slunečnicových semínek. Děti si také samy přinesly z domova různé
druhy ptačího zobu a lojové koule, které jsme společně zavěšovali
v okolí naší školy, abychom mohli ptáčky pozorovat, jak jim chutná. A protože ten den byla opravdu zima, tak nám v naší školní jídelně připravili malé občerstvení na cestu v podobě teplého čaje
a výborných koblížků, za což jim moc děkujeme. Cestou jsme si vyprávěli o ptáčcích, kteří u nás přezimují a jak jim můžeme pomoci. Myslím, že se tato akce vydařila a že děti i ptáčkové byli velmi spokojeni.
vychovatelka Věra Máchová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2017
Ve dnech 15. - 20. ledna 2017 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz
pro žáky 7. ročníků v lyžařském areálu na Lipně - Kramolín. Ubytováni jsme byli v Penzionu Kovářov a odtud jsme každý den jezdili do lyžařského střediska na Kramolín. Kurzu se zúčastnilo 38 žáků sedmých
třída a jako instruktoři s námi byli pan ředitel Jan Holas a učitelé Vladimír Máca, Josef Novotný a Jana Holcová, vychovatelka Jana Hesová
a zdravotnice Táňa Šimková.
Výcvik trval každý den dohromady čtyři hodiny (dvě hodiny dopoledne a dvě odpoledne) na lyžích nebo na snowboardu. Večer jsme měli
přednášky a besedy o lyžování. Jen ve středu odpoledne se odpočívalo
- mohli jsme se vydat do bazénu nebo jít na procházku po obci Lipno.
Po večeři jsme měli možnost zúčastnit se večerního lyžování.
Předposlední den ve čtvrtek jsme byli všichni pasováni na lyžaře
a snowboardisty.
Lyžařský výcvik jsme si všichni moc užili a máme z něj nádherné
vzpomínky.
Šárka Drunecká, 7. A

Matematická olympiáda – okresní kolo

Blahopřejeme Marušce Kipielové ze třídy 5. B ke krásnému 3. místu
v okresním kole Matematické olympiády. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů v soutěžích.
Marie Pšeničková, třídní učitelka

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

DDM

Základní škola Soběslav, tř. Dr. E. Beneše 50:

AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

Pondělí 03.04.2017 od 13.00 do 16.30 hodin
Úterý 04.04.2017 od 13.00 do 16.30 hodin
více na www.zs-ebeso.cz

Základní škola Soběslav, Komenského 20:
Pondělí 03.04.2017 od 14.00 do 17.00 hodin
Úterý 04.04.2017 od 14.00 do 17.00 hodin
více na www.zssobeslav.cz
Den otevřených dveří a zábavné
odpoledne, tř. Dr. E. Beneše 50

7. března 2017 od 15.00 do 17.30 hodin

Ve středu 1. 3. (jarní prázdniny) pořádá DDM
v Soběslavi exkurzi do České televize v Praze, kde
se děti mohou seznámit s obsluhou kamery, podívat se,
jak se dabují filmy, nahlédnout do kostymérny a získat
další poznatky spojené s vysíláním.
Cena: 350 Kč, členové zájmových kroužků DDM 300 Kč.
Zájemci se musí přihlásit předem v DDM nebo na tel. 381 522 013.
V sobotu 18. 3. pořádáme další Tvořivou dílnu, tentokrát s názvem
„Bambule 100 x jinak“.
Dílna je určena pro děti od 8 let od 9.00 do 11.00 hod.
Cena: 50 Kč, členové zájmových kroužků DDM 40 Kč. Zájemci
se mohou hlásit v DDM předem, nejpozději do 15. března.
Jaroslava Kohoutová
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SOBÍK
NOVINKY
Začátkem února jsme ve spolupráci s KD
Soběslav pořádali Pohádkový maškarní bál
a jsme rádi, že i přes krásné slunečné počasí
a pololetní prázdniny jste na nás nezanevřeli
a zúčastnili se ve velkém počtu! Rádi bychom
touto cestou ještě jednou poděkovali všem našim sponzorům za dárky věnované do soutěží.
Doufáme, že jste si karneval s dětmi náležitě
užili a my se už teď na Vás těšíme při další
akci, kterou budou koncem dubna Čarodějnice
se Sobíkem na plovárně.
Koncem února proběhly v herně RC Sobík
ukázkové hodiny a zápis na Pohybové hrátky
a také na nově nabízené Cvičení pro těhotné.
Více informací o obou kurzech a pravidelném
programu se dozvíte na našich stránkách.
Všechny příznivce homeopatie bychom rádi pozvali na přednášku „Homeopatická léčba potíží
jarního období“. Pokud Vás zajímá, jak využít
homeopatickou léčbu během jarních měsíců,
chcete se dozvědět, jak si posílit imunitu nebo
homeopaticky řešit nachlazení, kašel, rýmu
či alergie, srdečně Vás zveme na přednášku
do RC Sobík ve středu 15. 3. od 17.30h. Přednášet bude paní Věra Kvasnicová z Akademie
klasické homeopatie, www.budtezdravi.cz.
Na začátek dubna jsme pro Vás připravili Jarní
burzu se Sobíkem v restauraci Klenovice. Burza se uskuteční v sobotu 1. 4. od 9 h do 15 h
a prodávat se bude především jarní a letní oblečení pro děti i dospělé a nejen to – nakoupit
můžete přijít také potřeby pro miminka, další
dětské potřeby a hračky. Pokud se chcete burzy zúčastnit jako prodávající, kontaktujte nás
na tel. 777 933 219.
Připravujeme:

PATICKÁ LÉČBA POTÍŽÍ JARNÍHO OBDOBÍ“
• sobota 1. 4. 9 h – 15h Jarní burza se Sobíkem
v restauraci v Klenovicích
• pátek 21. 4. 16 h – Čarodějnice se Sobíkem
v kempu TJ Spartak Soběslav
Pravidelný program herny RC Sobík
• Úterý 9.00 h - 10.15 h Pohybové hrátky II.
pro děti 1-2 roky (nový kurz)
• Úterý 10.30 h - 11.45 h Pohybové hrátky III.
pro děti 2-3 roky (nový kurz)
• Středa 9.00 h - 10.15 h Pohybové hrátky
(nový kurz)
• Středa 14.30 h – 17.00 h Volná herna na
objednání - pokud si chcete přijít s dětmi

pohrát do herny RC Sobík, objednejte se, prosíme, nejdéle v úterý na tel. 778 779 732
• Pátek 9.00 h – 11.30 h Herna s programem Šikovné ručičky, Písnička, Říkanka (lze také
přijít pouze na Volnou hernu)
Cvičení pro těhotné – dle počtu a možností přihlášených.
Během jarních prázdnin od 27. 2. do 3. 3.
bude herna RC Sobík uzavřena.
Kontakt:
Spolek Rodičovské centrum SOBÍK, nám.
Republiky 110, Soběslav, tel: 728 318 857,
777 933 219, FACEBOOK‚ Spolek Rodičovské
centrum Sobík‘, www.rc-sobik.webnode.cz
Kolektiv RC Sobík

• středa 15. 3. – 17.30 h přednáška „HOMEO-

I MY
HRAČKOfest je za námi :-(

kteří jste pomáhali se zajištěním organizace.

V neděli jste si mohli spolu
s námi v kulturním domě
v průběhu 12 hodin zahrát
některé ze 150 deskových
her. Sešlo se mnoho herních
náruživců (chvílemi už nebyly volné stoly k hraní), především dětí, ale ani
o studenty a dospěláky nebyla nouze. Díky
pomoci společnosti REX hry a spolku DVEŘE bylo her dostatek a vybírat jste mohli mezi
postřehovými hrami, strategiemi, párty hrami
i hrami logickými. K vyzkoušení byly i hračky,
které zapůjčujeme do rodin dětí s postižením
a které podporují děti v jejich rozvoji.

Jmenovitě se o občerstvení postaraly: L. Stejskalová, L. Petráňová, D. Jiříková, M. Nováková, M. Arltová, S. Boháčová, J. Lesslerová,
B. Žáková, M. Hrubá, P. Přenosilová, P. Šenová,
M. Opatová.

Výtěžek HRAČKOfestu 8 000 Kč nám pomůže
pomáhat v rodinách z Jihočeského kraje, které
využívají službu rané péče.
Děkujeme všem, kteří jste přišli, kteří jste
nám věnovali upečené dobroty, i těm z vás,

E. Strychová, M. Široká, F. Žáková a P. Žák.
DĚKUJEME!
Za pomoc a podporu děkujeme především spolku DVEŘE z Pacova, KD Soběslav, Kulturne.
com, D. Peltánovi, T. Hořickému, Soběslavské
chase mladé, Táborskému deníku, M. Mojžíšovi a machina.cz za web a tiskárně RUDI
za plakáty!
Děkujeme a těšíme se na příští ročník. Fotky
a více najdete na www.hrackofest.cz.
PŘIJĎTE na KÁVIČKU!

S organizací pomáhali: B. a M. Arltovy.,
K. Babůrková, K. Bílá, A. Benediktová,L. Bělohlavová, T. Bierlová, N. Čadová, K. Jiříková,
T. Kisby, J. Lesslerová, L. Maťhová, P. Mixová, M. Nováková, N. Procházková, M. Šenová,

16. března od 18 hodin v prostorách I MY,
1. p. v budově České pošty, se budeme těšit
na setkání s vámi všemi, kteří se o I MY zajímají. Ukážeme, co se v I MY událo, zahrajeme hry,
popovídáme, třeba i zahrajeme některou z her,
které vozíme do rodin či na pobyty dětí.
TĚŠÍME SE!
Klára Csirková, koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz
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ROLNIČKA
IBOCCIA V ROLNIČCE
V pondělí 16. ledna 2017 se klienti využívající
Centrum denních služeb Diakonie ČCE – středisko Rolnička zúčastnili druhého turnaje 1. ligy
v iBoccii v Českých Budějovicích. Mladší klienti
pod názvem ROLNIČKA SOBĚSLAV i dospěláci, kteří si říkají STŘELCI, pilně na tento zápas trénovali. Usilovný trénink přinesl kýžené ovoce
a skončili jsme na vyšších pozicích. Mladší hráči přivezli 2.místo a starší
klienti místo 3. !
V květnu letošního roku Rolnička bude pořádat velký turnaj v iBoccii
v Soběslavi, na jehož organizaci pracujeme již nyní. Podrobnosti k turnaji
včas uveřejníme v některém z následujících vydání Soběslavské hlásky.
Děkujeme ﬁrmě BANES s.r.o., že se rozhodli ﬁnančně podpořit sportovce s hendikepem a stali se generálním sponzorem hráčů iBoccii Rolničky pro letošní sezonu.
iBOCCIE ZDAR Ing. Pavel MÁDR
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TRABANDITA JARDA SVOBODA
ZAHRAJE V ČAJOVNĚ ROLNIČKA
Na březnový koncert v Rolničce přijal pozvání frontman veleúspěšné kapely Traband Jarda Svoboda. Jeho
sólová tvorba je trochu jiná než ta trabandová. Ale
jedno je jisté - je to básník, který navíc zná sílu slova
a uvědomuje si ji. Jeho sólové texty jsou mnohem osobnější a jemnější. Ten dojem podporuje i harmonium, které sám Jarda
Svoboda označuje za „varhany pro chudé“. Jeho písně jsou krajiny
a příběhy a pouští vás do světa Jardy Svobody, který pro vás není vůbec cizí. Naopak je to krajina dost možná podobná té vaší. Jeho svět
je ale vždycky protnutý vertikálou vztahu k něčemu, co člověka přesahuje, a asi i proto je v jeho písních tolik pokory, vděčnosti a míru. Ale
pozor, nejsou to žádné jednoduché rýmovačky o beránkovi, ovečkách
a hodném pastýři. Je to skutečná poezie – hluboká, dramatická, lidská
a uvěřitelná. Zkrátka, jestli jste ještě na koncertě v čajovně nebyli, teď
byste jít určitě měli.
Jarda Svoboda zahraje v čajovně Rolnička ve čtvrtek 30. března
od 19 hodin. A když všechno dobře dopadne, bude i to harmonium.
Martina Plátová

ŽONGLOVÁNÍ JAKO CESTA KE ŠTĚSTÍ, DESKOVKY A JIŘÍ HÁJÍČEK V KNIHOVNĚ
Také na přicházející jaro připravuje Soběslávka svůj další program
v projektu Soběslav nás baví. Sejít se s námi můžete každou poslední neděli v měsíci v kinokavárně a trochu zahřát mozkové závity nad deskovými hrami. V březnu vychází termín na neděli 26. března. Kavárna pro vás
otevírá ve 14 hodin odpoledne a až do 18 hodin je tu připravena hromada
her a ochotní herní asistenti, kteří si dokáží poradit s jakoukoliv otázkou.
Dalším bodem našeho projektu je vítání ročních období na dětských hřištích. A jak všichni víte, v březnu začíná jaro. Na hřištích ho slavnostně
přivítáme s malým zpožděním v sobotu 25. března od 15 do 17 hodin.
Na jednom z hřišť na vás bude čekat specialitka v podobě workshopu
žonglování, takže se budete moct naučit žonglovat.
Pokud to ještě náhodou nevíte, tak žonglování je naprosto ojedinělá relaxační metoda. Zapojuje totiž obě mozkové hemisféry a nutí vás se soustředit jenom na jednu věc. A právě schopnost zastavit stálý úprk myšlenek a zaměřit se pouze na to, co dělám, je považovaná za základ šťastného

života. Zjednodušeně řečeno – chcete-li být šťastní, žonglujte. V březnu
vás to naučí dva zkušení žongléři Dominika Žáková a Jan Randl.
Zajímavé aktivity budou probíhat i na dalších hřištích, určitě se můžete
těšit na chůzi po slackline a taky na polozapomenuté hry našich babiček.
Podrobnosti o tom, na kterých konkrétních hřištích se budeme nacházet,
včas zveřejníme.
Také se už těšíme na to, až počasí dovolí opět začít s hrou pétanque v parku. Loni jsme hráli každý druhý týden a bylo to fajn. Na ještě lepší počasí
připravujeme sérii autorských čtení s decentní ochutnávkou vína na terase
soběslavské knihovny. Otevře ji oblíbený jihočeský spisovatel Jiří Hájíček 25. května. Dále pozvání přijala Anna Bolavá, stejně jako Jiří Hájíček držitelka ceny Magnesia Litera. O termínu zatím jednáme, ale nejspíš
by přijela i s novou knihou. Chcete-li být informováni, sledujte náš web
www.sobeslavka.cz, facebook a poštovní schránky.
Spolek Soběslávka
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Zpíváte rádi?
Udržíte melodii?
Přidejte se k nám!
Vysokoškolské studium, rostoucí bříško, zlomená noha, operace
... to všechno nám v poslední době vzalo na nějaký čas pár našich
členů. A my bychom rádi znovu posílili naše řady.
Nábor nových členů probíhá do konce března!
Splňte si své novoroční předsevzetí, že si najdete čas sami na sebe,
na své potěšení, na svého koníčka, kterým je zpívání ve sboru. Přijďte se podívat na některou z našich zkoušek, které máme každé úterý
od 18:45 v Domě dětí a mládeže v Soběslavi, a rozhodněte se, zda
byste rádi zpívali právě s námi.
Záznam našich vystoupení a další kontakty
můžete najít na našich stránkách

www.novitasobeslav.webnode.cz.
Těšíme se na vás!
Pěvecký sbor Novita

Rolnička a Obchody dobré vůle
Vzpomenete si ještě na význam termínů recyklace, upcyklace a re-use?
Už jsem tu o nich jednou psal. Nyní je pravý čas na to podívat se na
re-use v praxi, a to v praxi přímo v Soběslavi. Rolničku asi netřeba
představovat, ale věděli jste, že provozuje kromě čajovny třeba Obchod
dobré vůle? A ne jeden, hned dva. Zatím v Táboře, ale brzy k nim přibude ještě jeden, naproti restauraci Národ v Soběslavi.
Obchod dobré vůle, tzv. “goodwill store”, bychom z hlediska odpadů
mohli nazvat “re-use store”, jedná se totiž o obchod se zbožím z druhé
ruky, tedy s věcmi, které už jejich majitelé nepotřebují a rozhodli se jich
zbavit, jenže se v pravý moment zarazili a namísto do popelnice nebo
na sběrový dvůr tyhle věci odnesli do obchodu a dali jim tak druhou
šanci. A tuhle šanci dali tím pádem i lidem s postižením. Obchody dobré
vůle totiž vytvářejí právě pracovní místa pro lidi s postižením. Zaměstnávají nejen lidi se změněnou pracovní schopností, ale dokonce i několik bývalých klientů Rolničky, tedy lidí s mentálním postižením. Také
zajišťují program pracovní rehabilitace, kdy za podpory Úřadu práce
zaučují pod dohledem a s pomocí asistenta další klienty.
A co takový obchod dobré vůle nabízí? Třeba obchod na táborském
sídlišti Sojčák má velmi pestrý sortiment. Asi nejrozsáhlejší je kolekce
porcelánu a skla. Na policích jsou vzorně vyrovnané hrnečky, talíře,
misky, konvice, šálky, nejrůznější sklenky na víno, likéry, koňak nebo
limonádu, ale i známé duritky nebo sváteční poháry. To vše pořídíte
v obchodě doslova za hubičku. Ceny se pohybují podle druhu od dvacetikoruny do několika desítek korun za lepší kusy nebo soupravy. Kromě
skla a porcelánu tu však najdete i další věci: kuchyňské nádobí, hrnce,
pánve, drobné elektrické spotřebiče, nechybí ani televize nebo lustry.
Za slušné peníze si tu tedy můžete vybavit první domácnost, chalupu
nebo kuchyňku ve firmě a ještě uděláte dobrý skutek. Jsou tu připraveni i na zimu - venku stojí sáňky, lyže, brusle. Pro děti pak obchody
nabízí autosedačky, kočárky a různé hračky. Samostatná část je věnována antikvariátu, nechybí ani CD. “V současné chvíli máme na skladě
asi 10 000 knih, přijímáme objednávky na požadované knihy, a když
se objeví, kontaktujeme zákazníka. Může se k Vám tak dostat i kniha,
kterou nemáte šanci již nikde jinde získat,” popisuje fungování antikvariátní sekce obchodu Bára Růžičková, která se v Rolničce o Obchody
dobré vůle stará. Podobně jako jiné takové obchody, ani v Rolničce nepřijímají obnošené šatstvo a obuv.
Prodej věcí z druhé ruky je prodej věcí s příběhem. “Vnímám naše obchody jako místo setkávání lidí. Není to jen o nakupování, zároveň si totiž odnesete kus historie nebo lidského příběhu.” Tak vidí obchod Bára
a dodává: “Často si u nás kupují lidé věci, které jsou spojeny s nějakým

jejich prožitkem. Třeba hrnečky, jaké měla babička, a ze kterých kakao
chutnalo vždy nejlépe. Dřevěný louskáček, který měl děda na ořechy.
Kovové autíčko, se kterým si hráli jako malí. Skvělá retro plastová
miska na pudink ze sedmdesátek.”
Obchody ale zdaleka nejsou jen o prodeji. Třeba hrnečky z rozsáhlé
sbírky našly nové místo na jarmarcích, které Rolnička pořádá. Ve stylových šálcích našich maminek a babiček se na adventním jarmarku
podávala čokoláda. “Za hrneček jste zaplatili zálohu a bylo na Vás, zda
si jej jako suvenýr odnesete domů, či jej vrátíte. Vybrat si vlastní hrneček
byla velká zábava pro děti, ale i dospělé. Čokoláda z porcelánu chutnala tak nějak lépe a obavy z rozbitých hrnečků se nenaplnily. Nahradili
jsme tím jednorázové kelímky a povedlo se nám tak dostát i tomu,
že v Rolničce klademe velký důraz na životní prostředí a vedeme
k tomu i naše zaměstnance a klienty,” hodnotí experiment Renata Gargulová z dobrovolnické sekce Rolničky a dodává: “Šálky jsme si schovali do krabice a příště je zase použijeme.”
Rolnička tak ukazuje, že lze velmi dobře spojit sociální práci s výchovou k ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí. A je v tomhle
opravdu pokroková, odpadové hospodářství se totiž začíná stále více
orientovat směrem k re-use a také opouští koncepty jednorázového
plastového nádobí, kelímků a sáčků. V Brně projekt re-use podpořil
přímo magistrát a na sběrném dvoře už najdete i místo pro staré věci,
které nechcete vyhodit do kontejneru a myslíte, že by mohly ještě
někomu posloužit. V Soběslavi bude první vlaštovkou obchod dobré
vůle, provozovaný Rolničkou. Během března by měl být dokončen
a v dubnu už se bude těšit na vaši návštěvu, ať už s úmyslem nakupovat nebo naopak darovat věci, které si zaslouží druhou šanci a ještě
pomohou lidem.
Zdeněk Kozlíček

HASIČI ČR
Události HZS Jčk PS Soběslav 14. 1. 2017 – 13. 2. 2017
14. 1. Požár rekreačního objektu v obci Doubí. Zásah provedly
jednotky HZS Jčk PS Soběslav, PS Tábor a jednotky SDHO
Košice a Planá n/L.
14. 1. Požár vagonu v železniční stanici Veselí nad Lužnicí.
16. 1. Odstranění úniku provozních látek na vozovku z osobního
automobilu ve Veselí n/L.
20. 1. Sběr uhynulého ptáka s podezřením na ptačí chřipku v Roudné.
25. 1. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů
u Ševětína. Při nehodě byly zraněny dvě osoby.
25. 1. Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů
ve Veselí n/L.
26. 1. Vyproštění uvízlého nákladního automobilu na železničním
přejezdu ve Veselí n/L.
26. 1. Sběr uhynulého ptáka s podezřením na ptačí chřipku
ve Veselí n/L.
26. 1. Spolupráce se složkami IZS při ohledání usmrcené osoby u obce
Přehořov.
26. 1. Vyproštění uvízlého nákladního automobilu ve Zvěroticích.
27. 1. Otevření vstupních dveří rodinného domu v Tučapech.
30. 1. Sběr uhynulého ptáka s podezřením na ptačí chřipku
ve Veselí n/L.
31. 1. Asistence ZZS při transportu zraněné osoby do sanitního vozu
v Soběslavi, ul. Palackého.
6. 6. Asistence ZZS při transportu zraněné osoby do sanitního vozu
v Soběslavi, nám. Republiky.
7. 2. Spolupráce ze složkami IZS na likvidaci chovu kachen nakaženého
ptačí chřipkou v Blatné.
12. 2. Odstranění následků dopravní nehody nákladního automobilu na
dálnici D3 u obce Košice. Při nehodě byla zraněna jedna osoba.
Velitel požární stanice Soběslav
npor. Bc. Libor Šmahlík
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POLICIE ČR
Díky ochotě a štědrosti některých policistů z OOP
Soběslav se ve spolupráci se spolkem Klubík Košice
z.s. podařila vybrat částka 14 464 Kč.
Pětileté Teodorce z Tábora lékaři diagnostikovali vzácný typ nádorového onemocnění - sarkom ledviny.
Emoční i finanční dopad na rodinu je obrovský. Přestáli pět měsíců hospitalizace, chemoterapie i velmi přísný režim. Pokud chcete
spolu s námi Teodorce pomoci, přispějte na účet nadačního fondu
Dobrá srdce, nebo do nadační kasičky.
Číslo účtu 2700977831/2010 (Fio banka), VS 07012016 (datum
osudné diagnózy). Do zpráv uvádějte „Dar pro TEU“.
Kasička je v Táboře v hračkárně Wiky ve Stop Shopu (naproti
Tesco).
OOP Soběslav
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OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH
CHOVATELŮ
Začátek letošního roku je pro chovatele v celé republice velmi složitý.
Ptačí chřipka a následné rozhodnutí veterinární zprávy o zákazu výstav
a trhů (platí pro drůbež, holuby a exotické ptactvo) omezil činnost všem
organizacím. Tento zákaz je pro organizace velkou ztrátou nejenom
z ekonomického hlediska, ale především ztrátou pro chovatelství
samotné, kdy chovatelé nemohou vystavovat a tím i doplňovat své
chovy krátce před začátkem celé sezony.
Dne 19. února proběhla od 9 hodin v klubovně areálu výroční členská
schůze. Hlavním bodem programu bylo zvolení výstavního výboru
pro letošní rok a příprava do voleb pro rok 2018, kdy končí mandát
stávajícího vedení ZO ČSCH Soběslav.
Zveme naše spoluobčany na pravidelné nedělní trhy, a to 5. března
od 7 hodin k příjemnému nákupu králíků, zahrádkářských, chovatelských
potřeb, krmiv a k posezení u dobrého občerstvení. Samozřejmostí
je výkup králičích kožek. Vzhledem ke stávajícímu omezení veterinární
zprávy nebude možno prodávat a nakupovat drůbež, holuby a exotické
ptactvo. Vstupné 20 Kč.
Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK LEDEN 2017
Dne 8. 1. muž fyzicky napadl jiného muže v Soběslavi na místě
veřejnosti přístupném, čímž mu způsobil otřes mozku, zhmoždění
nosu, podvrtnutí krční páteře a odštípnutí třech horních zubů.

pouze králíků
farmářských produktů
krmiv, chovatelských potřeb, přenosek
výkup kožek a kůží
zahrádkářských výpěstků, výročí, pomůcek
a sadby

NP v době mezi 4. 1. a 12. 1. odcizil z neoploceného pozemku
v katastru obce Roudná jeden metr kubický palivového dřeva stromu
olše, kdy škoda na odcizení byla odhadnuta na 1.500 Kč.
Dne 13. 1. byl vypátrán a omezen na osobní svobodě v obci Soběslav
muž na základě příkazů k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.
Dne 19. 1. uteklo z ohrady u obce Roudná asi 15 koní. Po vypátrání
koní byli tito zahnáni do ohrady a majitel si vše zabezpečil.
Dne 18. 1. zjištěn výskyt ptačí chřipky u drobného chovatele domácích
zvířat – drůbeže v obci Sedlečko u Soběslavě po předchozím vyšetření
Státním veterinárním ústavem několika uhynulých hus a kachen.
V rámci provedeného opatření nedošlo k narušení veřejného pořádku.
NP dne 19. 1. odcizil v OD Penny v obci Soběslav volně odloženou
peněženku, čímž poškozenému muži způsobil škodu 3.000 Kč.
Muž se v období od 21. 1. do 27. 1. vloupal do prodejny COOP
v Soběslavi, dále byl tentýž muž zjištěn jako pachatel vloupání
se do sklepní kóje v Soběslavi a dále byl zjištěn jako pachatel vloupání
se do restaurace Paluba v Soběslavi. Proti muži bylo zahájeno trestní
stíhání.
pprap.. Romana Šuléřová

MILOŠ KŮROVSKÝ

OKNO Z NOVÉHO SVĚTA
vernisáž výstavy obrazů
18. 3. 2017, 18 h

Špejchar Želeč
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ
ZVE

TOULAVA ZVE VŠECHNY
DO NOVÉ TURISTICKÉ SEZONY
Začátek nové turistické sezony se kvapem
blíží a v turistické oblasti Toulava, která
se táhne od Tábora až k Sedlčanům, Milevsku, Chýnovu, Soběslavi, Bechyni a nově
až do Votic, na ni budeme řádně připraveni.
Turistická oblast vznikla přece právě proto,
abychom ukázali všem, jak je u nás krásně,
jaké máme nádherné památky a přírodu
a přiměli jsme turisty zblízka i zdaleka
vybrat si právě okolí Tábora nebo třeba
Bechyně či Sedlčan jako místo, kde stráví
svou dovolenou. A to pomůže v regionu nám
všem.
Do nové sezony tak vstupujeme s novým cyklo a turistickým průvodcem, jenž představí 21
témat, která si mohou vzít turisté za své. Každé
téma má nejen vlastní příběh, ale obsahuje i
jeden doporučený cyklookruh a dva až pět pěších výletů. Vše je doplněno mapou a popisem
zajímavostí, které po cestě uvidí. Materiál, který je zpracovaný tak, aby si ho cyklisté mohli
jednoduše vsunout do brašny na řidítka, bude
k dostání během jara na infocentrech a dalších
místech v Toulavě. Všechny cyklovýlety jsou
zpracované i na webu www.toulava.cz, kde lze
stáhnout i jejich GPS souřadnice. Dozvíte se
zde také, kde získáte na trase bonusy s kartou
Toulavka. A samozřejmě se na výlety chystáme nalákat i turisty mimo hranice Toulavy –
třeba na veletrzích cestovního ruchu Region
Tour v Brně a Holiday World v Praze, kde
jsme celou naši krásnou oblast reprezentovali
a zdárně naše krásy nabízeli všem zájemcům.
Připraven je také nový ročník karty Toulavka. Za ten minulý jsme v únoru rozdali ceny
z razítkové soutěže. S turistickou kartou Toulavka, kterou si za vratnou zálohu můžete vyzvednout na infocentrech a u našich partnerů, můžete získat bonus na téměř 60 místech
v celé Toulavě. Letos bude ještě „nabitější“.

Nově se do projektu zapojili třeba hotel Dvořák v Táboře, zámek Brandlín, Smrčkův dům
v Soběslavi, který v létě po rekonstrukci znovu otevře své brány, nebo unikátní motýlárium ve Voticích. K tomu všemu můžete sbírat
na zážitkových místech razítka – kdo jich
nasbírá alespoň 7 a zašle nám vyplněnou
brožuru ke kartě, může soutěžit o ceny.
Stejně jako loni, kdy se nám sešlo téměř sto
vyplněných brožur, je hlavní výhrou skipas
na Monínec za 10 tisíc Kč. Vyhrát můžete i pobyty v Toulavě, hru adventure golfu v Počepicích na celou sezonu, nebo skalní lezení v Toulavě s profesionálním horským vůdcem Vítem
Novákem. Všechno o kartě Toulavka najdete
na www.toulava.cz/karta.
A to není zdaleka všechno. Již teď připravujeme pro turisty tematické balíčky atraktivit,
ubytování, akcí a místních produktů, které jim
usnadní orientaci a výběr, kam se podívat, třeba je to přiměje vybrat si k návštěvě právě náš
region.
Tímto bychom rádi oslovili pořadatele akcí,
které by mohly turisty zajímat, s možností
zdarma tyto akce umístit do našeho kalendáře. Stačí se přihlásit na web www.toulava.cz/
akce a pomocí jednoduchého formuláře můžete svou akci zveřejnit.
Děkujeme všem za podporu v minulém i novém roce, všem podnikatelům, obcím a městům, kteří se rozhodli stát se partnery turistické
oblasti a spojit tak společně síly v cestovním
ruchu – protože turista nezná hranic a jenom
společně můžeme vytvořit prostor, kde se bude
cítit dobře a kam se bude rád vracet.
Šťastné toulání v roce 2017.
Jan Sochor, produktový manažer TOULAVA, o.p.s.
Štěpánka Barešová, ředitelka TOULAVA o.p.s.

NA TÁBORSKÝ FESTIVAL VÍNA

• Úterý 7. března
Jižani - koncert
• Středa 8. března
Beseda s autory našeho regionu
František Tylšar představí začínající
autory našeho regionu.
• Neděle 12. března
Vodníci v Řečici
Pohádkový příběh pro děti i dospělé
• Neděle 12. března
LISTOVÁNÍ – Mít a nemít - Ernest Hemingway
• Úterý 21. března
Bachovy květové esence
• Čtvrtek 23. března
130 let založení městské knihovny
• Sobota 25. března
PLES MADETA
• Pondělí 27. března
CRY BABY CRY
• Pátek 31. března
LETEM SÝROVÝM SVĚTEM
aneb malý sýrařský zeměpis – pokračování úspěšných ochutnávek sýrů a vín
s Jiřím Kopáčkem.

FILMOVÝ KLUB
• Čtvrtek 9. března od 20 h
Ishorts – hrané oscarové krátké filmy
• Úterý 14. března od 20 h
Ishorts – animované oscartové krátké filmy
• Neděle 19. března od 15 h
Strašidla
• Úterý 28. března od 20 h
24. Český lev - cena Magnesia za nejlepší
studentský film
Michaela Jindová

Přijede i Tomáš Klus, Jaroslav Dušek či Iva Janžurová
Na cestu kolem světa lemovanou vínem, koncert Tomáše Kluse i divadlo s Jaroslavem Duškem
či Ivou Janžurovou láká Táborský festival vína a gastronomie. Devátý ročník oficiálně zahájí
Velká ochutnávka vín z celého světa v sobotu 11. března od 13 hodin. Táborský festival vína,
jehož akce se konají denně od 7. března do 8. dubna v rozličných restauracích a vinotékách starého i nového města v Táboře, však cílí především na Francii - její vína i speciality tamní kuchyně.
Kromě gastronomie se mohou zájemci těšit na herce Jaroslava Duška a jeho obě Dohody, koncert
Tomáše Kluse, Ivu Janžurovou s Pavlem Zedníčkem a Janou Paulovou (Sbohem, zůstávám!)
či francouzské šansony.
Předprodej vstupenek na Táborský festival vína běží na webových stránkách www.festival-vina.
cz, kde zájemci najdou i podrobný program festivalu, nebo v kamenných prodejnách - Infocentru města Tábor, recepci hotelu Palcát či vybraných vinotékách. Na velké degustace (zahajovací
zahraničí a závěrečnou Moravu a Čechy) jsou opět k dispozici zvýhodněné permanentky. Více
a aktuálně na facebooku festivalu: https://www.facebook.com/festivalvin/.
David Peltán
(redakčně kráceno)

1. LHOTECKÁ
VOŘÍŠKIÁDA
Veselí nad Lužnicí (Jihočeský kraj)
- ZKO Veselí nad Lužnicí

15. 4. 2017 od 8:00 do 16:00
Informace na:
e-mail: 1.lhoteckavoriskiada@seznam.cz,
web: http://www.lhoteckavoriskiada.estranky.cz/
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SOBĚSLAVSKÉ KRASOBRUSLENÍ
JEDE JAKO ROZJETÝ VLAK
Sezona soběslavského krasobruslení je v plném proudu. Děvčata úspěšně
závodí, tvrdě trénují a pilně nacvičují. Závodníci trénují až 5 x týdně
a o víkendu se účastní závodů po celé ČR.
Že se jejich společná píle vyplatila, potvrzují svými skvělými závodními
výkony.
Letos jsme uspořádali již IV. ročník mezioddílového závodu LEDOVÁ
RŮŽE, aneb o pohár starosty města Soběslav, kam si přišla zasoutěžit
téměř stovka závodníků. Mezi největší úspěchy v mezioodíových závodech patří:

POZVÁNKA NA MASOPUST
DO MYSLKOVIC
V sobotu 4. března ve 14 hodin vyjde od zámku již popadesáté
průvod masek obcí. Pojďte s námi společně do průvodu, nebo přijďte
podpořit tuto tradici svou účastí jako diváci.

1. místo Nikolka Jindrová, kat. Nováčci v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí. 3. místo Naomi Bláhová, kat. Žačky nejmladší v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí, Dominika Pavlíková – 1. místo ve Veselí nad Lužnicí,
Anežka Novotná – 2. místo ve Veselí nad Lužnicí – obě kategorie mladší žactvo, Bára Říhová – 2. místo, Kačka Řezníčková – 3. místo – obě
kat. Adult, Soběslav, 5. místo Verunka Nývltová, kat. Žačky nejmladší,
Soběslav, 4. místo Nelinka Herynková, kat. Přípravka, Soběslav.

Večer v 19,30 nás čeká slavnostní nástup masek s následnou masopustní zábavou. Po celé odpoledne a večer nám bude hrát kapela
Klasik Kvartet.
V neděli 5. března od 14 hodin se koná na zámku dětský karneval
se spoustou soutěží a sladkých odměn – hrají Irena a Petr
Molíkovi.

FOTBAL
ZPRÁVY MUŽI „A“
Dosud jsme odehráli tři přípravné zápasy. Dne 4. 2. jsme na Staré Hlíně
porazili účastníka I. A třídy Dobrou Vodu 4:1 (1:0). Góly: Šmídmajer
2, Dvořák, Novák - Šteyer. Hráli jsme v sestavě Hnilička – Maršík,
Podráský, Boháč, Chotovinský – Peltán, Žalda, Lhotka, Petr Janoušek
– Šmídmajer, Fischer. Střídali Milan Mazouch, Tomáš Mazouch, Novák, Dvořák.
Druhý den divizní Jankov 1:0 (0:0) Branka: 88. Dvořák. Soběslav hrála
v sestavě Kuník - Hromada, Podráský, Boháč - T. Mazouch, Nohava, Janoušek, M. Mazouch, Chotovinský - Dvořák, Fischer. Střídali: Maršík,
Šmídmajer, Žalda, Polišenský.
Dne 11. 2. jsme na Soukeníku prohráli s FC MAS Táborsko U19 5:2
(3:1) Góly: Vozihnoj 2, Hrubý 2, Radosta – Šmídmajer 2. Soběslav hrála
v sestavě Hnilička - Maršík, Podráský, Boháč - Žalda, Nohava, Janoušek, Chotovinský, Peltán - Šmídmajer, Fischer. Střídali: Polišenský J.,
Hromada, T. Mazouch, Novák.
Rozpis mistrovských zápasů FK Spartak Soběslav na měsíc březen
Kolo

Domácí

Hosté

Den

Hodina

Kategorie

16.

Písek „B“

Soběslav

So 11.3.

13,15

muži „A“

17.

Soběslav

Protivín

So 18.3.

14,30

muži „A“

14.

Loko Č.
B.

Soběslav

So 25.3.

10,00

žáci

18.

Planá

Soběslav

So 25.3.

15,00

muži „A“

Za FK Spartak Soběslav Maršík František, vedoucí mužstva

Všechny příznivce krasobruslení si tímto dovolujeme pozvat již tradičně na POHÁDKOVOU LEDNÍ SHOW, která bude 30. 03. 2017
od 17:00 na ZS Soběslav (vstupné dobrovolné). Můžete se těšit na pohádku
o Červené Karkulce a na další písničky z nejkrásnějších českých pohádek,
na které Vám zabruslí všechny členky klubu. Budeme se na Vás moc
těšit.
KK Soběslav

30. 3. 2017
od 17 h
ZIMNÍ
STADION
SOBĚSLAV
vstupné
dobrovolné
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ZÁVOD V LEDOVÉ PLOCHÉ DRÁZE

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS

Po dlouhé době dobrá zima umožnila 12. února uspořádat závod v ledové ploché dráze v autokempu Karvánky. Hlavním organizátorem byl Antonín Klatovský mladší, ve spolupráci s Milanem
Špinkou a Automotoklubem Soběslav. Mistry republiky se stali Lukáš a Radek Hutlovi (na fotografii vlevo). Závod navštívilo na tisíce diváků a provázela jej úžasná atmosféra. O jeho průběhu
budeme informovat v dalším čísle Hlásky.
-min-

BŘEZEN 2017
program sportovišť TJ Spartak na:
http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
STŘEDA

1. 3.

14,00 - 15,45

ČTVRTEK

2. 3.

14,00 - 15,45

PÁTEK

3. 3.

14,00 - 15,45

SOBOTA

4. 3.

14,00 - 15,45

NEDĚLE

5. 3.

14,00 - 15,45

NEDĚLE

26.3.

14,00 - 15,45

VSTUPNÉ 40 Kč

Konzultant zdravé výživy
Miroslav Němec

Autor fota: Michaela Nováková

bude v Soběslavi
v sobotu 4. 3. a 1. 4.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ

• Koupím mopeda Stadion, Babeta, pionýra nebo jinou starší motorku CZ,
JAWA může být i nepojízdná nebo náhradní díly. Tel: 721 707 587
• Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
• Koupím garáž v okolí sídliště Svákov.
Tel. 604 443 527.
• Koupím byt v Soběslavi.
Tel.: 601 561 420.
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel.: 601 561 420.
• Koupím garáž na Moskvě.
Tel. 602 438 401

PRODEJ
•

Nemovitosti – www.inrekareality.cz.

•

Prodám zděný byt 3+1 s balkonem
v osobním vlastnictví. Byt je ve zvýše-

M BELT s.r.o.

ném přízemí, v centru Soběslavi.
Tel. 776 119 667.

OSTATNÍ

• Nabízím pronájem garsonky v Soběslavi
blízko náměstí. Volné ihned.
Tel: 721 927 033
• Pronajmu samostatný byt 2+1 v RD,
vč. velké terasy. Částečně zařízený.
Tel. 737 859 995

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu! Stáří
14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč/ ks.

PRODEJ :

• Hledám pracovníka na posekání trávy 2x
měsíčně. Cena dohodou.
Tel. 723780790
• Přijmeme brigádníky do stánku v Soběslavi na prodej točené zmrzliny a kávy.
Od dubna do září. Více informací
na tel. 721 277 349
• Pronajmu nový byt 2+KK a garsonku.
Zahrada, parkovací místo.
Tel. 777 907 750
• Ořežu nebo porazím Váš strom.
Tel: 728 970 057

založeno 1990

hledá do provozu v Soběslavi (bývalý
Otavan) do trvalého pracovního poměru

technikana
na kompletaci
kompletaci
technika
servistransportních
transportních pásu
aaservis
pásůaařemenů.
řemenů
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B

tel./fax.: 381 521 162

PRODEJ SLEPIČEK

info@mbelt.cz

Soběslav, u vlakového nádraží
31. března 2017 - 17.50 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474
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PRODEJ DŘEVĚNÝCH PELET
Pelety z jehličnatého dřeva bez příměsi kůry
Průměr pelet 6 mm
Vlhkost max. 8%

Balení v plastových pytlích po 15 kg
Cena:

5,25- Kč/kg
nad 1.000 kg 4,98- Kč/kg
do 1.000 kg

Kontakt:
Mgr. Štěpán Staněk
Odběrné místo:
Přehořov 87
Telefon: 736 682 549
E-mail:
stepan.stanek@atlas.cz

• Stavební spoření
• Půjčky na bydlení
• Hypotéky úrok od 1,89 %
• Penzijní připojištění
• Životní pojištění

Jiří Studený - Soběslav
Volejte - 731 414 659

Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších
velikostí, společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II
Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169
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Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
David Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515

PRODEJ KUŘIC
PRODEJ2017KUŘIC

FIRMA 2017
FIRMA
NOVÁK
NOVÁK
RADOMYŠL
RADOMYŠL
SOBĚSLAV - 15.30 hod.

SOBĚSLAV – 15.30 hod.
LIDLU
UULIDLU
DNE:
10.3
|| 10.5
|| 7.65.,
|| 7.7
|| 4.8
DNE:
10.|| 7.4
3., 7.
4., 10.
7. 6.,
7.||7.,
1.94.||8.,
4.10
|| 30.11
1. ||9.,1.11
4. 10.,
1. 11., 30. 11.

červené, černé,
kropenaté, modré,
červené,černé
kropenaté,modré,
žíhané, bílé- -stáří
stáří20
20týdnů
týdnů
žíhané,bílé
cena155
155Kč/ks
Kč/ks
cena
tel.- 602 115 750
Tel. 602 115 750
www.drubez-novak.cz
www.drubez-novak.cz
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GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Tel.: + 420 605 163 108

Vykrmené krůty

KANCELÁŘ:

váha 9 -14 kg

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

Nabízíme:

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

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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