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Dočtete se v tomto čísle:
1

IV. železniční koridor

4

2

Výzva k předkládání žádostí do programu
Podpora obnovy kulturních památek ...

4

3

Ordinační hodiny lékařů a otevírací hodiny
institucí

4

Občanné přispěli na činnost
Diakonie Rolničky

5

Soběslavská chasa mladá oslaví letos jubileum 19

HLAVNÍ SÁL
19.30

20.00

23.00
24.00

Zahájení společenského večera
Taneční orchestr FORDANCE ORCHESTRA
České Budějovice
Předtančení taneční škola ATAK Tábor
Taneční orchestr FORDANCE ORCHESTRA
České Budějovice
Helena Zeťová - hlavní host večera
Tombola
Taneční orchestr FORDANCE ORCHESTRA
České Budějovice

KRB
21.00

Cimbálová muzika z Milotic

MALÝ SÁL
Ochutnávka moravských vín: Vinařství Vladimír TETUR,
Velké Bílovice
Slosovatelné vstupenky. Exkluzivní moravská vína. Půlnoční
řízečky na Váš stůl

Staročeský bál

23. 2. 2019
od 19 hodin

kulturní dům
hraje Vysočinka, bohatá tombola

13 - 15

16
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ÚNOROVÉ AKCE
Výstavy:
1.2. – 28. 2. Výstava mírně subjektivních fotografií objektů a všedních
míst Pavla Molíka, knihovna, vernisáž 31. 1. v 15 h

Jiné akce v Soběslavi:
Každé úterý v měsíci: Kurz paličkované krajky, Rožmberský dům, 17.30 h
6. 2. Saudská Arábie – bílé místo na mapách cestovatelů, Rožmberský
dům, 17 h
8. 2. Společenský ples města – host večera Helena Zeťová, k poslechu a
tanci zahraje Fordance orchestra ČB a Cimbálová muzika z Milotic,
kulturní dům, 19.30 h
10. 2. TARAPACA – koncert v kině, 19 h
12. 2. Pěšky okolo Československa s Rosťou Gregorem – beseda,
knihovna, 16.30 h
13. 2. Historie povodní na Třeboňsku, Rožmberský dům, 17 h
14. 2. Ani za milion – divadelní představení, hrají Adéla Gondíková a Jiří
Langmajer, kulturní dům, 19 h
15. 2. Swing Band Tábor – koncert pro Karla Blažka, kulturní dům, 19 h
17. 2. O kouzelném semínku – pohádka pro děti, kulturní dům, 10. 30 h
17. 2. Vražda v salonním coupé – divadlo, kulturní dům, 19 h
20.2. O Smolíčkovi – pohádka v podání Loutkařského souboru Kašpárek,
kulturní dům, 17 h
20. 2. Dokumentární film Vše o životě, po projekci proběhne přednáška
Dalibora Stacha, režiséra filmu, který sám klinickou smrt dvakrát
prožil, kino, 18 h (více na str. 10)
22. 2. Sportovní ples, hraje Klaret – Strážský výběr, kulturní dům, 20 h
23. 2. Staročeský bál, hraje Vysočinka, kulturní dům, 19 h
24. 2. Deskohraní v kinokavárně, kino, 14 – 17 h
27. 2. O Smolíčkovi – pohádka v podání Loutkařského souboru Kašpárek,
kulturní dům, 17 h

Rákosníčkovo hřiště
Zúčastněte se hlasování spol. LIDL o nové Rákosníčkovo hřiště, které by mohlo být postaveno
Vaší zásluhou i v Soběslavi.
„Společnost Lidl se usilovně věnuje tématu společenské odpovědnosti a dlouhodobě se zaměřuje na pomoc dětem. V roce 2012 byl představen
projekt Rákosníčkova hřiště. Jeho cílem je rozšířit možnosti, kde si děti mohou bezpečně hrát,
a tím podpořit aktivní trávení jejich volného
času. Při realizaci konceptu se společnost Lidl
spojila s autorem oblíbené kreslené postavičky Zdeňkem Smetanou, který byl nápadem nadšen a podpořil ho,“ uvádí o projektu spol. Lidl
na svých webových stránkách. Od roku 2012
postavila 89 rákosníčkových hřišť, další hřiště
bude postaveno v Praze v letošním roce. Nyní
spol. Lidl vyhlašuje hlasování o posledních
10 hřišť. Své hlasy můžete posílat denně od 1. 2. do
28. 2. na adrese www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.
Na této webové adrese se také dozvíte více
informací o projektu.		
redakce

Trhy se vrátily na náměstí Republiky
Již počátkem prosince se pravidelné čtvrteční trhy
v Soběslavi přesunuly zpět na náměstí Republiky.
Opouští tak své provizorní stanoviště na nádvoří
Rožmberského hradu, kam se přesunuly z důvodu
dlouhodobé rekonstrukce centrální plochy náměstí.
redakce

Město Soběslav
srdečně zve na

3. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi
20. 2. 2019 od 18 h
v malém sále KDMS
1. Z řízení osadních výborů v městských
částech Chlebov a Nedvědice
2. Program rozvoje města na období
2019-2022
3. Regulované parkování v centru města
– informace
4. Majetkové převody
5. Různé

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

Středa 13. 2. a 27. 2.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
4. schůze Rady města Soběslavi, která
se konala 18. prosince 2018.

Usnesení č. 4/345/2018
Rada města ukládá realizovat usnesení z 2.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 17. 12. 2018.

Usnesení č. 4/346/2018
Rada města projednala aktualizovaný
projekt systému regulovaného parkování
v centru města Soběslavi zpracovaný firmou HPN projekt, s. r. o., Obrataň.

Usnesení č. 4/347/2018
Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2019 následovně: 8. 1., 22. 1.,
5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30. 4.,
14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 16. 7., 27. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11.,
3. 12. a 17. 12. 2019.

Usnesení č. 4/348/2018
Rada města souhlasí s termíny jednání
Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2019
následovně: 20. 2., 17. 4., 26. 6., 25. 9.
a 18. 12. 2019.

Usnesení č. 4/349/2018
Rada města schvaluje směrnici města
Soběslavi č. 1/2018 o zadávání veřejných
zakázek předloženou tajemníkem MěÚ
Ing. Radkem Bryllem s účinností od 18. 12.
2018.

Usnesení č. 4/350/2018
Rada města schvaluje s účinností od 1. 1.
2019 plat jednateli Správy města Soběslavi,
s. r. o., p. Vladimíru Faladovi, ředitelce Senior-domu Soběslav Ing. Zině Petráskové,
řediteli KDMS Mgr. Petru Valešovi, jednateli Správy lesů města Soběslavi, spol. s r. o.,
Ing. Petru Matoušovi, paní Janě Hákové, která je pověřená řízením Polikliniky
Soběslav, řediteli ZŠ Komenského Mgr.
Janu Holasovi, řediteli ZŠE. Beneše Mgr.
Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr.
Aleně Krejčové a ředitelce MŠ Nerudova
Bc. Evě Kuklové dle předloženého návrhu.

ní vzdělávací zahrada ZŠ Soběslav“.

Usnesení č. 4/353/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Andreou Junkovou, Čečelice, na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby včetně
inženýrské činnosti na akci „Předprostor
škol v Soběslavi“ za cenu 225.200 Kč + DPH.

Usnesení č. 4/354/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem
Soběslav a firmou Spilka a Říha, s. r. o.,
Soběslav, kterým se vypořádávají více
a méně práce na akci „Úpravy centrální
části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy – 5. etapa“. Cena díla se navyšuje o 98.622 Kč + DPH, celková cena díla
činí 29.172.189 Kč + DPH.

Usnesení č. 4/355/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na rekonstrukci tenisového kurtu
v Soběslavi, které se uskutečnilo 17. 12.
2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
Bautechnik, s. r. o., Veselí nad Lužnicí, za
cenu 739.110 Kč + DPH.

USNESENÍ

5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 8. ledna 2019.

Usnesení č. 5/001/2019
Rada města za přítomnosti vrchního strážníka Městské policie p. Miroslava Drse
a pracovníka OVRR MěÚ p. Jiřího Kubeše opětovně projednala aktualizovaný
projekt systému regulovaného parkování
v centru města Soběslavi.

Usnesení č. 5/002/2019
Rada města schvaluje novou organizační strukturu MěÚ v Soběslavi dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ Ing.
Radkem Bryllem s účinností od 1. 2. 2019.

Usnesení č. 5/003/2019

Rada města souhlasí se změnou rozpočtu
Kulturního domu města Soběslavi v roce
2018 dle návrhu předloženého ředitelem
KDMS Mgr. Petrem Valešem.

Rada města souhlasí s vyplácením odměn
členům výborů ZM a komisí RM, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, dle
návrhu předloženého tajemníkem MěÚ
Ing. Radkem Bryllem s platností od
1. 1. 2019.

Usnesení č. 4/352/2018

Usnesení č. 5/004/2019

Usnesení č. 4/351/2018

Rada města ruší realizaci projektu „Přírod-

Rada města schvaluje střednědobé výhle-

dy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených
městem Soběslav – MŠ
DUHA, MŠ Nerudova, ZŠ
Komenského, ZŠ E. Beneše, Kulturní dům, Senior-dům a Poliklinika
na roky 2020 a 2021 v předloženém znění.

Usnesení č. 5/005/2019
Rada města souhlasí se spoluprací města
Soběslavi s Jihočeskou televizí, a. s., České
Budějovice, v roce 2019 dle předloženého
návrhu.

Usnesení č. 5/006/2019
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Soběslav
a TJ Spartak Soběslav, z. s., na poskytnutí dotace ze schváleného rozpočtu města
na rok 2019 ve výši 3.300.000 Kč, a to na
opravy sportovišť, ztrátovost provozu
zimního stadionu a rozvoj mládežnického
sportu.

Usnesení č. 5/007/2019
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Pořízení rolby“,
který se uskuteční 11. 1. 2019 od 13:00
hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Lintner Pavel – místostarosta
města
• Mgr. Pánek Michal – člen RM
• Mgr. Dančišin Milan – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Bláha Jindřich – starosta města
• Turek Michal – člen RM
• Mgr. Himpan Jaroslav – člen ZM

Usnesení č. 5/008/2019
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi
městem Soběslav a Jihočeským krajem,
České Budějovice, na posunutí termínu dokončení zpracování projektové dokumentace dopravního přestupního terminálu
v Soběslavi do 30. 6. 2019.

Usnesení č. 5/009/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2018 v předloženém znění.
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USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 17. prosince 2018
ZM 2/005/2018

Zastupitelstvo města svěřuje místostarostovi města v souladu s § 104 odst. 1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, následující úkoly:
Místostarosta města Mgr. Pavel Lintner
zodpovídá za plnění úkolů v oblasti školství,
mládeže, sportu a tělovýchovy, rozvoje IT,
dopravy a dopravní obslužnosti, bytové problematiky, městských částí Chlebov a Nedvědice, oprav, údržby a správy infrastruktury a majetku města a dále za koordinaci
činností organizací – SMS, s. r. o., MŠ Duha,
MŠ Nerudova, ZŠ Komenského a ZŠ E. Beneše.

ZM 2/006/2018

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 4/2018 – v předloženém znění.

ZM 2/007/2018

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet

		

města Soběslavi na rok 2019 v předloženém znění.

ZM 2/008/2018

Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Soběslavi na
roky 2020–2022 v předloženém znění.

ZM 2/009/2018

Zastupitelstvo města schvaluje měsíční odměny poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva města dle NV č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, v následující výši: člen RM – 7.380 Kč, člen ZM –
1.845 Kč, předseda výboru/komise – 3.690
Kč, člen výboru/komise – 3.075 Kč s platností od 18. 12. 2018. Tyto odměny se nesčítají.

ZM 2/010/2018

Zastupitelstvo města schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na
období 2019 až 2028 pro město Soběslav
v předloženém znění.

ZM 2/011/2018

Zastupitelstvo města schvaluje podání
žádosti o dotaci z programu Ministerstva
práce a sociálních věcí – 013 310 Rozvoj

ZM 2/012/2018

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
– kanalizační stoky DN 300 o délce 125,30
m uložené v pozemku p. č. 2117, katastrální území Zvěrotice, od obce Zvěrotice
v celkové hodnotě 770.158 Kč včetně DPH.

ZM 2/013/2018

Zastupitelstvo města schvaluje koupi části
pozemku p. č. 390/2 o výměře cca 620 m2
v k. ú. Soběslav od společnosti KARFÍKKLÁSEK, s. r. o., Soběslav, za cenu dle
znaleckého posudku, tj. 190 Kč/ m2.
				

ZM 2/014/2018

Zastupitelstvo města schvaluje záměr
bezúplatného převodu pozemku p. č.
1036/15 o výměře 238 m2 v k. ú. Soběslav
od Lesů ČR, s. p., Hradec Králové, který
slouží jako místní komunikace v lokalitě Na
Douskách.

IV. železniční koridor

V souvislosti s budoucí výstavbou IV. železničního koridoru v úseku Soběslav – Doubí u Tábora jsme obdrželi aktuální informace
od pracovníků investora stavby – Správy železniční dopravní cesty, Praha. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Pokud výběrové řízení proběhne bez komplikací, mohla by
být na podzim letošního roku stavba zahájena. Stavba potrvá cca tři
roky a v souvislosti s ní bude vybudován nový sjezd z dálnice D3 na

		

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.

komunikaci II/135 u areálu Správy města Soběslavi (technických
služeb) a přeložka komunikace na Chlebov. Zároveň bude zrušen
stávající železniční přejezd na Chlebov a bude zde pouze podchod
pro chodce a cyklisty. Na opuštěné železniční trati po odstranění náspů počítáme s realizací cyklostezky Soběslav – Klenovice
– Roudná.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

Výzva k předkládání žádostí

do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2019.
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 2019 vyhlašuje město
Soběslav, jako obec s rozšířenou působností, 1. 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 mo-

vitých kulturních památek v případě, že se
nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
Uzávěrka příjmů žádostí
je 28. února 2019
Finanční alokace pro rok 2019:
603 000 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

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva
kultury ČR stanovených pro program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
jsou 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.
Miroslava Ctiborová
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Město Soběslav
vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa pracovníka odboru výstavby a regionálního rozvoje, oddělení
územního plánování a památkové péče
Městského úřadu v Soběslavi – vedení
agendy územně analytických podkladů a
práce na geografickém informačním systému města
Místo výkonu práce: MěÚ Soběslav
Předpoklady:
• státní občan ČR (popř. cizí státní
občan s trvalým pobytem v ČR),
• dosažení věku 18 let se způsobilostí
k právním úkonům,
• bezúhonnost.
Jiné požadavky:
• minimálně středoškolské
s maturitou

		

vzdělání

•
•

znalost práce s PC – grafické a kreslicí
programy, nástroje pro tvorbu a údržbu GIS
znalost problematiky ve státní správě
výhodou.

V písemné přihlášce uvede uchazeč tyto
náležitosti:
• jméno, příjmení, titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana,
• datum a podpis
a dále doloží:
• životopis, ve kterém uvede údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností,
• výpis z evidence rejstříků trestů ne
starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědču-

•

jící bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: dle NV č. 341/2017 Sb.
v platném znění – 10. platová třída
Přihlášky je možné podat písemnou formou nejpozději do 8. 2. 2019 na adresu
Městského úřadu Soběslav – náměstí Republiky čp. 59/I, 392 01 Soběslav.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.
Bližší informace podá tajemník MěÚ
v Soběslavi Ing. Radek Bryll, tel.
č. 381 508 121.
Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

Nezaměstnanost na Soběslavsku k 31. 12. 2018

V měsíci prosinci 2018 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k nárůstu podílu
nezaměstnaných osob (z hodnoty 2,03 %
v listopadu 2018) na 2,81%, a to zejména v důsledku končících sezonních prací.
K 31. 12. 2018 bylo v evidenci ÚP 256
nezaměstnaných, z toho bylo 114 žen, což
je 44,53% z celkového počtu uchazečů
a 38,28% uchazečů je starší 50 let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů
vyučených – 39,84%. V evidenci delší než
6 měsíců je 26,56% uchazečů. V průběhu prosince 2018 bylo nově zaevidováno
81 uchazečů o zaměstnání. Z evidence
v prosinci 2018 odešlo celkem 23 uchazečů
(ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
I když v prosinci 2018 došlo v důsledku
sezonních vlivů k nárůstu počtu nezaměstnaných osob, daří se i nadále snižovat podíl
dlouhodobě nezaměstnaných osob. V evidenci uchazečů o zaměstnání bylo ke konci
prosince 2018 39 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou bez práce déle než 12 měsí-

ců, a dlouhodobě nezaměstnaní tak tvořili
15,23% z celkového počtu uchazečů, což
je o 59 uchazečů o zaměstnání méně než
v prosinci 2017, kdy podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů činil 22,90%. V praxi to znamená, že
i tito klienti mají mnohem vyšší šance na
uplatnění na trhu práce, a to nejen díky širokému spektru volných pracovních míst,
ale i díky proaktivní komunikaci ÚP ČR se
zaměstnavateli, jeho informačním a zprostředkovatelských službám a důležitá je
i efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti
a Nepojistných sociálních dávek. A právě
díky individuální práci s klienty se daří
v současné době umisťovat také uchazeče,
kteří v minulosti ztratili motivaci pracovat.
V rámci mikroregionů okresu Tábor má
Soběslavsko čtvrtý nejnižší podíl počtu
nezaměstnaných osob. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Veselsku (1,62%).
Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných
osob je na Jistebnicku (4,17%). K 31. 12.

2018 nabízeli zaměstnavatelé ze Soběslavska 231 volných pracovních míst. Na jedno
pracovní místo tak připadá 1,11uchazečů
o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů je
největší zájem tradičně o technické profese
(např. svářeče, seřizovače, obsluha CNC
strojů), dělnické profese a řidiče nákladních automobilů.
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj.
počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného
věku je v obci Mezná (6,45%), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku je
naopak v obcích Chotěmice a Katov (0%).
U všech obcí v regionu došlo v porovnání
s předchozím rokem k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního pracoviště
ÚP ČR

Název obce

Počet. obyvatel
ve věku 15-64
let

Podíl nezaměstnaných
osob k 31.12.2017
v%

Počet
uchazečů

Počet
dosažitel.
uchazečů

Podíl nezaměstnaných
osob k 31.12.2018
v%

Soběslav

4347

4,88

131

124

2,85

Mikroregion
Soběslavsko

8392

4,83

256

236

2,81
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SPOLEČENSKÁ

VZPOMÍNÁME

KRONIKA

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že dne 14. ledna
2019 nás opustila k věčnému
spánku paní Marie Trucová,
roz. Polodnová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn Rudolf a dcera
Irena

Dne 11. 2. 2019 uplyne rok,
co nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček pan Jaroslav Vlach.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcera, syn s rodinami a vnoučata.

Narození:

Dne 16. února uplyne
již pět let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček pan Josef
Kloboučník.
Vzpomíná manželka
s rodinou.

Dne 9. 2. 2019 uplyne 7 let, co zemřel náš drahý tatínek
a dědeček pan JUDr. Lubomír Výborný.

Jonáš Mládek
Adéla Nemravová
Albert Hačecký
Marek Hajna
Madlen a Malvína Žákovská
Amélie Krumlová
Nela Deutschová
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.

Úmrtí:
-

Miloslav Pudil
Josef Smíšek
Jaroslava Vondráčková
Marie Fitlová
Miloslava Doležalová
Josef Kalčík

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

S láskou a úctou vzpomínají Eva, Pavel a Irena s rodinami.

VZPOMÍNKA NA KARLA BLAŽKA
V roce 1965 byl oceněn za
úspěšnou pedagogickou práci.
Pan Karel Blažek vychoval nepřeberné množství muzikantů
profesionálních i amatérských.
Napsal spoustu skladeb od těch
nejjednodušších pro své žáčky
až po náročnější díla psaná pro
taneční či dechový orchestr,
písně a sbory, hudbu k pohádkám a divadelním hrám.

Učitel a ředitel Hudební školy (později LŠU, nyní ZUŠ)
v Soběslavi, profesor Střední
pedagogické školy v Soběslavi, skladatel a dirigent – to byl
KAREL BLAŽEK.
Jeho život začal v Choustníku,
kde se dne 2. 11. 1921 narodil.
Vystudoval Státní koedukční
ústav učitelský, za války byl
totálně nasazen a pracoval jako
dělník, po osvobození a ukončení povinné vojenské základní
služby se konečně vydal na učitelskou dráhu. Současně začal
studovat hru na žesťové nástroje na Státní konzervatoři v Praze, kde úspěšně absolvoval.
Svůj první orchestr, který se
hlavně orientoval na hudbu
swingovou, založil již po válce.
Nejznámější skupinou, kterou
až do svého onemocnění vedl
a kde hrál na trubku a housle, byl
taneční orchestr Rytmus, který
patřil k nejlepším v našem kraji
– a nejen v něm. Zároveň vedl,
nejprve smyčcový, později
Dechový orchestr Lidové školy umění, který v soutěžích
obsazoval vždy přední místa.
Každé sobotní dopoledne, kdy
probíhaly zkoušky, se z oken

Jeho bohatý život plný hudby,
přátelství a úcty všech, kteří
ho znali, skončil dne 14. února
2009 v nemocnici v Táboře.
„hudebky“, která sídlila na náměstí, nesla hudba žákovské
„dechovky“. Pan ředitel pro ni
napsal velké množství skladeb
a stál v jejím čele až do svého
odchodu na SPgŠ. Zde založil
nový orchestr, ve kterém mu
mnozí bývalí žáci vypomáhali
až do jeho odchodu do důchodu.
Řídil také Smíšený chrámový sbor při kostele sv. Petra
a Pavla, pro nějž skládal písně
sborového charakteru. Mnohokrát pod jeho vedením zněla na
Štědrý večer v kostele pastorální mše „Hej, mistře“ Jana Jakuba Ryby.

sepsala Jana Ježková
Jménem celého kolektivu ZUŠ
Soběslav bych ráda pozvala
všechny muzikanty, bývalé
žáky, kamarády pana Karla
Blažka, i současné příznivce dobré hudby na vzpomínkový koncert do Kulturního
domu města Soběslavi v pátek
15. 2. 2019 od 19.00 hod. Zahraje SWING BAND z Tábora.
I. Molíková, ředitelka ZUŠ

ZUŠ Soběslav, KDMS
a Město Soběslav
srdečně zvou na koncert

PRO
KARLA BLAŽKA
15. 2. 2019 od 19 h
v KDMS
vstupné 100 Kč

MASOPUST
2019
Skalice a okolní vesnice 2. 3.
Dírná
2. 3.
Dvorce u Tučap
2. 3.
Třeboň
23. 2.
Český Krumlov – Klášterní
dvůr
2. – 5. 3.
Milevsko
2. 3.
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Tříkrálová sbírka 2019
Člověk je stvořen k dávání. Jsme stvořeni k tomu, abychom dávali
s radostí, dávali ze srdce. A když neobdarováváme, jsme smutní, upadáme do deprese. Aby bylo dobře každému člověku, musí
dávat. To je zákon vesmíru stvoření, protože tak to dělá Bůh.
Díky štědrosti mnohých z vás ze Soběslavi a okolních obcí se při
letošní Tříkrálové sbírce vybralo 118 772 Kč. Tento výtěžek bude
použit na potřeby Charity ČR, na podporu rodin z okolí Soběslavi

majících dítě s postižením a na pomoc lidem v nouzi.
Rád bych poděkoval vám všem, kdo jste přispěli jakoukoli
částkou. Velké poděkování patří také malým koledníkům a jejich
doprovodu, organizátorům a MěÚ Soběslav.
Jan Hamberger, farář

NOVOROČNÍMU OHŇOSTROJI LETOS PŘEDCHÁZELO
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO NÁMĚSTÍ
Na Nový rok se sešly davy návštěvníků na náměstí Republiky u příležitosti novoročního setkání, během
kterého bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované náměstí a ohňostrojem přivítán nový rok.
Letošní novoroční ohňostroj
v úterý 1. 1. 2019 byl slavnostnější, než v minulých letech. Ve stejný den uspořádalo
město Soběslav ve spolupráci s kulturním domem akci
u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného
náměstí. Početná skupina lidí
se sešla již před 17 h u stánků s občerstvením, kde celý
podvečer tekly teplé nápoje
včetně svařeného vína a punče
proudem a uchránily tak malé
i velké návštěvníky před chladem. K poslechu jim u pódia na
severní straně centrální plochy
náměstí zahrálo žesťové uskupení Ladislava Blehy.
V 17.45 h přivítal všechny přítomné ředitel KDMS Petr Valeš
a na pódium pozval také starostu
města Jindřicha Bláhu, jednatele firmy Spilka a Říha s.r.o.
Ladislava Spilku a architekta
a zhotovitele projektu Jaromíra Kročáka. Starosta města

a Jaromír Kročák se v krátkém
proslovu vyjádřili k rekonstrukci náměstí a popřáli všem pěknou zábavu. Na závěr přestřihli
stuhu, čímž symbolicky otevřeli zrekonstruované náměstí.
Poté oblohu nad náměstím

prozářil
pestrobarevný novoroční ohňostroj, který v
letošním roce opět připravila firma Michal VIRT
Veselí nad Lužnicí.
V rámci dobrovolného příspěvku se během slavnostního ote-

vření náměstí a novoročního
ohňostroje vybralo 19 647 Kč,
které byly věnovány Diakonii Rolnička. (více na str. 16)
Všem, kdo přispěli, patří velké
poděkování za solidaritu.
-min-
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KNIHOVNA

Milí čtenáři,
zveme Vás na besedu Pěšky okolo Československa s Rosťou Gregorem, který zde představí
svou novou knihu Pěšky okolo Československa: aneb sen, který trval 89 dní.
Beseda se bude konat 12. února v 16:30 h
u nás v knihovně.
SAÚDSKÁ ARÁBIE – BÍLÉ MÍSTO NA MAPÁCH CESTOVATELŮ

Jakopes
Srdečně zveme na očekávanou výstavu mírně
subjektivních fotografií objektů a všedních
míst pana Pavla Molíka, která se koná od
1. 2. do 28. 2. Vernisáž výstavy se bude konat
31. 1. 2019 od 15:00.

Během únorové přednášky cyklu „Od
Tábora až na konec světa“ se přeneseme za mediální obraz kontroverzního pouštního království a odhalíme
jeho skutečné zajímavosti. Biolog
a cestovatel Lukáš Synek strávil
v Saúdské Arábii pár let, přičemž prozkoumal většinu země: dunové pouště, hory s cypřišovými lesy a opicemi,
barevné sopky, skalní města, wádí
s palmovými háji, starobylé pevnosti, monumentální nabatejské hrobky
nebo korálové útesy. Užasneme nad
nesčetnými petroglyfy pravěkých
umělců. Zjistíme, jak neuvěřitelně zelené je Asirské pohoří na jihu země.
V létě vedro, že ptáci padali mrtví ze
stromů. Odměnou za stovky kilometrů
a navigování off-road mu byly příjemné noci při ohni pod souhvězdím Orionu, kdy ráno budilo vrkání hrdliček
a frkání velbloudů. Probereme pověstnou pohostinnost Arabů, jejich vztah
ke gastarbajtrům i postoj k současným
změnám. A jak zvládla život v Arábii
manželka Alena a dva chlapečkové?
To vše se dozvíme ve středu 6. 2. od
17 hodin v Rožmberském domě.

HISTORIE POVODNÍ
NA TŘEBOŇSKU
Ve středu 13. 2. od 17 hodin v Rožmberském domě promluví v rámci
historicko-vlastivědného
přednáškového cyklu „Staré i nové zvěsti“
jindřichohradecký historik a archivář PhDr. Pavel Matlas na téma povodní. Připomene, že 20. století bylo
v jižních Čechách z hydrologického pohledu výjimečné. Velké vody
se zdejším řekám vyhýbaly a místní
obyvatelé tak zapomněli, že povodně
bývaly skutečně pravidelnou součástí života jejich předků po celá staletí.
Přednáška, kterou iniciovaly první,
leč jak se později ukázalo zdaleka ne
poslední, novodobé povodně na Třeboňsku v roce 2002, představí tento
přírodní fenomén v delším časovém
horizontu od poloviny 16. století.
Na základě jedinečných jihočeských
archivních pramenů zároveň podrobně
ukáže, jak tyto přirozené děje vnímaly
a jak se s nimi houževnatě, ale zároveň
v pokoře, vyrovnávaly předešlé generace. Mluvené slovo bude doprovázeno ilustracemi z dobových map a plánu třeboňské rybniční soustavy.
KURZ PALIČKOVANÉ KRAJKY
I v novém roce nabízíme možnost
účastnit se kurzu paličkování pro začátečníky i pokročilé, který probíhá
pod vedením Lenky Jelínkové každé
úterý od 17:30 hodin v Rožmberském
domě. Kurzovné za 12 lekcí činí 500
Kč a je splatné přímo na místě.
Na viděnou v muzeu se těší
Daniel Abazid, Petr Šťovíček a kol.

Jaro a Po škole!

JAPOPO

Recitace básní
z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
a Matěje Věnceka z Tábora.
Úterý 19. března 2019
od 17,30 hodin
Městká knihovna Soběslav

Zima se pomalu přehoupla do své druhé poloviny a s blížícím se jarem jsme
naplánovali další koncerty našeho
hudebního občasníku Po škole!
V pátek 8. března si v sále soběslavské ZUŠky zahrajeme s budějovickou kapelou Spolektiv, která vznikla
v dubnu 1988 na Pedagogické fakultě
v Českých Budějovicích. V 90. letech minulého století na koncertních
a festivalových pódiích překvapovala
žánrově stěží zařaditelnou, pěvecky
a nástrojově barevnou muzikou.
V roce 1993 kapela získala v Brně
celostátní interpretační Portu a o rok
později natočila CD …a ticho v sobě.
Poslední koncert před přestávkou, kdy
zpěvačka Renata šla na mateřskou dovolenou, byl v prosinci 1995.
Znovu se kapela sešla po osmnáctileté pauze a hraje a tvoří s daleko vět-

ší energií a přímočarostí než kdysi.
Výhradně se věnuje zpívané autorské
hudbě s prvky folku, rocku, šansonu
a jazzu, v roce 2016 kapela vydala
nové album s názvem Dej mi tvar.
První dubnový pátek přijala naše pozvání pražská kapela Ve čtvrtek v pět,
která obsadila bronzovou příčku
Talentu Country rádia 2018. A na zcela speciálního hosta se můžeme těšit
10. května – bude jím guatemalský
písničkář a kytarista Fernando Lopez.
Své posluchače oslovuje podmanivým
hudebním výrazem umocněným vynikající kytarovou technikou mexické
školy.
Všechny příznivce akustické hudby srdečně zve kapela Flow Track
www.flowtrack06. webnode.cz.
Iva Hovorková
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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

Úterý

16.00
18.00
13.30
15.30
17.00
18.00
18.15
19.00

Středa
Čtvrtek
Pátek
Úterý
Pátek

5.2.
8.2.

Neděle 10.2.
Úterý 12.2.
Čtvrtek 14.2.
Pátek 15.2.
Neděle 17.2.
Neděle 17.2.
Úterý 19.2.
Středa 20.2.
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Středa

Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Neděle

20.2.
21.2.
22.2.
23.2.
27.2.

21.3.
21.3.
22.3.
24.3.

Čtvrtek 28.3.
Pátek

29.3.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Pravidelné akce:

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)
Argentinské tango
Senior klub
Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců
Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi
JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)
Cvičení s Luckou
Soběslavská chasa mladá

Další program:
10.00 Univerzita třetího věku, malý sál
19.30 Společenský ples, host - Helena Zeťová, hraje Fordance
orchestra, Cimbálovka z Milotic, velký a malý sál, vstupné 390 Kč
19.00 Tarapaca – koncert v KINĚ!, vstupné 150 Kč
9.00 a 10.30 Divadlo Pegas, Princezna ze mlejna, muzikál pro ZŠ, velký sál
19.00 Divadlo v Rytířské, Ani za milion, divadelní představení, hrají Adéla
Gondíková a Jiří Langmajer, velký sál, vstupné mimo předplatné 350 Kč
19.00 ZUŠ Soběslav, Swing Band - koncert pro Karla Blažka, velký sál
10.30 Agentura Kato, O kouzelném semínku, pohádka, velký sál,
vstupné děti 50 Kč, dospělí 60 Kč, rodinné 2. a další dítě zdarma
19.00 Divadelní ansámbl Na šikmé ploše, Vražda v salonním coupé,
divadlo, velký sál,vstupné 150 Kč
10.00 Univerzita třetího věku, malý sál
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi, O Smolíčkovi,
pohádka, loutkový sál, vstupné 20 Kč
18.00 Zastupitelstvo, malý sál
17.00 Astrál
20.00 Sportovní ples, hraje Klaret – Strážský výběr, velký sál, vstupné 250 Kč
19.00 Staročeský bál, hraje Vysočinka, velký sál
17.00 Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi, O Smolíčkovi,
pohádka, loutkový sál, vstupné 20 Kč
Připravujeme na březen:
9.00 RC Sobík – Burza dětského oblečení, foyer
19.00 Caveman, divadlo, velký sál, vstupné 360 Kč, 320 Kč
19.00 Ples Diakonie Rolnička, velký sál
15.00 Agentura Kato a RC Sobík, Z pohádky do pohádky –
Karneval, velký a malý sál
19.00 Pantheon production, Nalevo od výtahu, divadlo, velký sál,
vstupné mimo předplatné 350 Kč
21.00 Parkáni, zábava, velký sál

Čtvrtek 14. února v 19.00 hod.
Divadlo v Rytířské
ANI ZA MILION!
Michaela Doleželová a Roman Vencl
„Každá lež je pravdou, každá pravda
lží a jisté je pouze to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah…“
Jacqueline, byť provdaná za anglického
velvyslance, je Francouzka tělem, duší
i původem. Má dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna darovat každému, kdo si jej zaslouží. Nenávidí venkov,

POZVÁNA DO DIVADLA

samotu a obyčejnost. Lambert ženatý není,
manželka od něj utekla. Má duši námořní-

ka a žije jen pro svůj maják, o který se stará
čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.
Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními
dojmy. V této brilantní detektivní komedii, která obě postavy svede dohromady
a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno
jinak, než se zdá – každá lež je pravdou,
každá pravda lží a jisté je pouze to, že pod
rouškou humoru se skrývá vrah…
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Vstupné mimo předplatné 350 Kč.
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POZVÁNKA DO KINA
Kino Soběslav uvede 20. 2. 2019 v 18.00 hodin dokumentární
film VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ. Je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit se zpět.
Obsahuje nejen průběh prožitku, ale celkovou změnu, která těmto lidem klinická smrt do života přinesla. Změnu vnímání svého
okolí a světa. Pochopení, že nic se neděje náhodou. Fakt, že člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.
Režie: Dalibor Stach, kamera: Martin Šácha. Vstupné 120 Kč.
Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Stacha,
který je režisérem filmu, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem
a fotografem v jedné osobě. Sám klinickou smrt dvakrát prožil. Proložena je vyprávěním o setkání s Milošem Formanem
a dalšími zajímavými lidmi, besedou s dotazy návštěvníků a po
skončení bude možné zakoupit režisérovy knihy. Na základě
osobních zkušeností s klinickou smrtí jich napsal několik, jedna
z nich se stala knižní předlohou pro film Za oponou noci, který
Dalibor Stach natočil s plejádou českých herců a dvou hollywoodských hvězd.

MŠ DUHA
Ke školnímu vzdělávacímu programu MŠ Duha patří už několik
let kurz Děti do bruslí. Děti se v rámci kurzu seznamují se základy bruslení, rozvíjí hrubou motoriku, koordinaci, rovnováhu, ale
také se učí překonat samy sebe.
V podzimních měsících absolvovaly kurz předškolní třídy zelená
a fialová a od ledna bruslí děti ze žluté a červené třídy. Pro většinu červeňásků je to premiéra na ledě, ale nechybí jim zaujetí
a odhodlání. I když pád na tvrdý led někdy bolí a objeví se slzičky, děti končí lekci pokřikem a s úsměvem na tváři.
kolektiv MŠ DUHA
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MŠ NERUDOVA
AHOJ v novém roce!
Vánoční prázdniny utekly jako voda a my jsme se znovu
setkali v naší školce Nerudova. Začátek nového roku jsme
ve školce přivítali tradicí Tří králů. Nejstarší děti z Měsíčkové a Sluníčkové navštívily ostatní třídy, aby dětem přiblížily tuto tradici krátkým divadýlkem. Díky němu se děti
seznámily s Kašparem, Melicharem a Baltazarem, kteří se
díky zářící kometě vydali do Betléma, aby oslavili narození Ježíška a poctili ho svými dary – zlatem, kadidlem
a myrhou.
V polovině ledna se rozjelo druhé kolo projektu Děti do
bruslí, které nyní navštěvuje pár ostřílených bruslařů
z předchozích kurzů a nově děti z Kytičkové třídy.
V lednu jsme také navštívili Kino Soběslav. Předškoláci zhlédli film „Coco“, mladší děti si užily představení
s názvem „Nezbedné pohádky“.
I začátek roku 2019 byl u nás ve školce plný nových zážitků. Těšíme se na další společné měsíce a budeme Vás
informovat, jaké další nevšední dny zažíváme v naší školce
Nerudova.				
kolektiv MŠ

ZŠ KOMENSKÉHO
Táborská Eurolyra

Akce „Krabice od bot“

V Městské knihovně Tábor se dne
10. 12. 2018 konala recitační soutěž mladých recitátorů zvaná Táborská Eurolyra.
Z naší školy se zúčastnily dívky Naomi Bláhová a Elena Montoto ze třídy 7.A. Soutěžící mohli básně recitovat buď v anglickém,
německém, francouzském nebo španělském
jazyce. Naomi si vybrala báseň, kterou
recitovala v anglickém jazyce a Elena
ve španělském jazyce.

Akce Krabice od bot má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost
těmto dětem udělali tentokrát naši třeťáci. Společně se svými rodiči připravili dárky
pro potřebné, které s třídními učitelkami donesli do evangelického kostela v Soběslavi.
Pan farář si s dětmi popovídal o důležitosti pomáhat blízkým a společně si zazpívali.
Akci bychom za rok rádi zopakovali, protože rozdávat radost nás baví.
žáci třetích tříd

Obě dívky byly velmi šikovné a Elena
se dokonce umístila na krásném 2. místě.
                                  Andrea Lukášová

Florbaloví vicemistři
Ve středu 19. 12. 2018 se chlapci z prvního
stupně naší školy stali krajskými florbalovými vicemistry. Ve své skupině vyhráli
všechny zápasy, když porazili těsně ZŠ Třeboň 5:4, Pantery 5:2 a ZŠ České Budějovice
4:2. Ve finále je čekal velmi těžký soupeř ze
Strakonic, který si nakonec zaslouženě odnesl vítězství v turnaji. Přesto je to pro kluky
obrovský úspěch a patří jim velké poděkování za reprezentaci školy.
Sestava: Daniel Hanzal, Jakub Tuček, Lukáš
Novák, Šimon Slavík, Petr Štěpán, Michal
Paleček, Jan Holas, Mikuláš Ježek, Jonáš
Čížek a Patrik Štěpán. (viz foto)
Ilona Klimešová
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ZŠ E. BENEŠE
Beseda Vzpoura úrazům
Dne 12. 12. 2018 nás žáky šestých tříd ve škole navštívili dva vozíčkáři. Strávili jsme s nimi
dvě vyučovací hodiny při besedě s názvem
Vzpoura úrazům. Honza a Honza nám vyprávěli svůj životní příběh a okolnosti, za jakých
se na vozíček dostali. V průběhu besedy často
luskli prsty. Tím nám chtěli názorně ukázat,
jak krátký časový úsek stačí k tomu, aby se
vám změnil celý život.
Beseda byla zajímavá a hlavně splnila svůj záměr. Všichni jsme odešli poučeni. Snad právě
i díky ní budeme více přemýšlet nad tím, co
děláme a jakému se občas vystavujeme nebezpečí.
Všem vozíčkářům přejeme, aby přes všechna
úskalí se svým vozíčkem prožili plnohodnotný
život jako právě Honza a Honza. A třeba si zatančili ve StarDance jako jeden z nich.
Alžběta Váchová 6. A

Poděkování

Divadelní představení

Učitelé a žáci ZŠ Soběslav tř. Dr. E. Beneše děkují všem zaměstnancům Blatského muzea v Soběslavi, kteří se podíleli na
výstavě kostelních betlémů s názvem „Kde nocovat budem?“.
Velice oceňujeme lektorský program kurátorky výstavy paní
Mgr. Lízy Faktorové, který připravila pro děti. Také si vážíme
ochoty a vstřícnosti pracovnic Rožmberského domu, které nám
muzeum otevřely i v době polední pauzy. Těšíme se na další
spolupráci!

Žáci 5. C si před Vánoci připravili pro ostatní spolužáky z prvního stupně divadlo, které se jmenovalo Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Žáci se perfektně vžili do svých rolí a předvedli tak
moc hezky zpracované představení, které se ostatním spolužákům, ale i učitelům moc líbilo. Dětem z 5. třídy děkujeme za
pěkný kulturní zážitek a velké díky patří především paní učitelce
Adéle Hofmanové a paní asistentce Monice Jonášové za pilnou
přípravu, a hlavně za trpělivost.
Mgr. Lucie Hovorková

DDM

Vražda v kulturním domě

Soběslav čeká vyšetřování závažného případu. Nepůjde o obyčejnou
ztrátu třídní knihy. Policejní inspektor a jeho žák musí odhalit pachatele
zločinu. K jejich smůle přitom nebyl
na místě činu přítomen univerzální dědic...

Informace – únor 2019
Upozornění: v pátek 1. února (pololetní prázdniny) se v DDM nekonají
zájmové kroužky
V sobotu 23. února zveme všechny
děti i rodiče na tradiční Dětský karneval. Zahájení v 15.00 hodin v sále
DDM. K dobré náladě zahraje Pepa
Lidral, pro děti budou připraveny
hry, soutěže a vyhodnocení nejlepších masek.
Vstupné pro děti je 20 Kč, pro děti ze
zájmových kroužků 10 Kč, pro dospělé
30 Kč.

Přáníčka pro seniory

V prosinci jsme se s dětmi zapojili
do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata a během různých zájmových kroužků v DDM Veselí nad
Lužnicí a Soběslavi vytvořili téměř
stovku vánočních přáníček. Každé
přáníčko bylo originální a ručně vyrobené. Následně jsme je předali do
Českého rozhlasu, kde byl ke každé-

Vánoční přáníčka pro opuštěné
babičky a dědečky
mu přání přidán drobný dárek. Krásná přáníčka jistě udělala velikou radost nějaké babičce či dědečkovi. Do
akce se celkem zapojilo mnoho dětí
z celé republiky a společně vyrobily 99 356 přáníček. „Mělo to smysl
a určitě se zapojíme i v dalších
letech,“ říkají pedagogové DDM.
Jaroslava Kohoutová

„Takhle dlouhý tunel je jako stvořený pro vraždu,“
zazní už v neděli 17. února od 19:00 v soběslavském kulturním domě. Legendární hláškou z pera
geniálního dua Smoljak-Svěrák zahájí představení
Vražda v salonním coupé.
Nesmrtelnou hru bravurně nastudoval a sehraje divadelní ansámbl Na šikmé ploše. U komedie
divadla Járy Cimrmana se budete královsky bavit
a zároveň podpoříte dobrou věc. Část výtěžku ze
vstupného poputuje na pomoc handicapovaným dětem z I MY. Lístky pořídíte za 150 Kč na pokladně
kulturního domu nebo na stránkách www.kdms.cz.
Přijďte, těšíme se na vás.
Pavel Fukar, PR specialista I MY, o. p. s.
www.imy-sdruzeni.cz
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
• M
 UDr. Moutvičková Alena
tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po 		
8 - 13
Út		
--13 - 18
St, Čt, Pá
8 - 13
Pro objednané denně kromě úterý 12 - 13 h
• MUDr. Jana Musilová
tel. 381 524 189
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po
7 - 12
(11 - 12 pro objednané)
Út
---		
12 - 15 (Dírná)
St
7 - 11
Čt
---		
11 - 18 (Sob.)
Pá
7 - 11
MUDr. Jan Musil - interní ambulance
Pá
11 - 15
So
8 - 12 (3. sobota v měsíci neordinuje)
(pouze pro pojišťovny Vojenská a Česká
průmyslová)
• MUDr. Němejc Milan
tel. 381 524 216
Komenského 5/I
Po
7 - 8,30		
Út, Čt 7 - 11,30
St
7 - 8,30		
Pá
7 - 12

11 - 18
11 - 16

• MUDr. Menglerová Hana
tel. 381 524 185
Kostelní 42/I
Po
--- 		
11,30 - 16
Út
7,30 - 12
St
--- 		
11,30 - 18
Čt
7,30 - 12
Pá
---		
11 - 15
• MUDr. Vítková Zdeňka
tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
Po
7,30 - 12
12,30 - 15
Út, Čt, Pá 7,30 - 12
St

7,30 - 12

13 - 18

• MUDr. Tučková Veronika
tel. 381 212 609
Zátkova 535/II
Po
8 - 11 ambulance 11 - 14 objednaní
Út
--13 - 18 objednaní
St
8 - 13 ambulance
Čt
8 - 11 ambulance 11 - 13 objednaní
Pá
8 - 12 ambulance
Po, St, Čt, Pá 7,30 - 8,15 odběry biolog.
mat. Návštěvy po tel. domluvě
Odpolední ordinace - přednostně obj. pacienti

ZUBNÍ LÉKAŘI
• MUDr. Štěpán Stanislav
tel. 381 524 186
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7,15 - 11,30
12,30 - 14,00
Út
7,15 - 11,30
St
7,15 - 11,30
Čt
7,15 - 11,30
12,30 - 14,00
Pá
7,15 - 11,30
• MUDr. Havrlant Pavel
tel. 381 523 103
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7 - 11,30		
12,30 - 16,30
Út
7 - 11,30		
12,30 - 15
St
operační den
Čt
7 - 11,30		
12,30 - 15
Pá
7 - 13
• MUDr. Vodička Jan
tel. 381 524 654
Jirsíkova 36/I
Po
7 - 11,30		
Út
7 - 11,30		
St
7 - 13,00
Čt
7 - 11,30		
Pá
7 - 13,00

13 - 15,00
13 - 16,30
13 - 15,30

• MUDr. Klimtová Radomila
tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út 8 - 12		
12,30 - 15,15
St
8 - 12		
12,30 - 17
Čt
8 - 12		
12,30 - 16
Pá
8 - 12		
• MUDr. Bejblík Václav
tel. 381 521 418
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7 - 12		
12,30 - 17
Út
7 - 13
St, Čt 7 - 12		
12,30 - 15
Pá
7 - 12
• Dentální hygiena
Radka Hronová, DiS.
tel. 724 313 018
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
Út
St, Čt
Pá

7 - 12		
7 - 13
7 - 12		
7 - 12

12,30 - 17
12,30 - 15

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO
DĚTI A DOROST

MUDr. Zrůbková Jana
tel. 381 521 022, mobil 603 434 044
Mrázkova 489/III
Po
7 - 12 nem.
Út
7 - 9 nem. 9 - 10 očkov. 14 - 18 nem.
St 	7 - 10 nem. 10 - 12 poradna kojenci
14 - 18 prevence 5-19 let (pro pozvané)
Čt	7 - 10 nem. 13 - 14 nem.
14 - 16 poradna kojenci
Pá
7 - 12 nem.
• MUDr. Fialová Yvetta
tel. 381 521 237
Rašínova 152/II
Po
7 - 8 odběry 8 - 11 nem. 11 - 12
kontroly 13 - 15 prevence 15 - 16 nem.
Út
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 9,30 kontroly 9,30 - 12,30 návšť. 13 - 15,30
preven. 15,30 - 16 nem.
St
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 10,30
	kontroly 10,30 - 12,30 návšť.
13 - 14	prevence 14 - 14,30 nem.
14,30 - 15 konzultace
Čt
7 - 8 odběry 8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly 10,30 – 14,30
návšť. 14,30 - 17 prev. 17 – 18 nem.
Pá
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 11 kontroly; 15 - 18 sněžení bradavic
(zdravotní sestra Hánová)
ODBORNÍ LÉKAŘI

(Poliklinika Soběslav)
DIABETOLOGIE (RESTRIAL)
• MUDr. Kališová Estera
tel. 381 522 057
Po - Čt 6,30 - 11,30

12 - 15

DIABETOLOGICKÁ
AMBULANCE (RESTRIAL)
• MUDr. L. Chlupáčová
tel. 730 899 462
Po
7 - 12
12.30 - 14
Út
7 - 12
12.30 - 18
St
7 - 12
12.30 - 15
Čt
7 - 12
12.30 - 15
Pá
7 - 13

PODIATRICKÁ AMBULANCE
A AMBULANCE HOJENÍ RAN
(RESTRIAL)
• PhDr. Adéla Holubová,
MUDr. Lucie Chlupáčová,
tel. 733 710 310
Po - Čt 7 - 12
Pá
7 - 13

12.30 - 15
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY

INTERNA, ULTRAZVUK
•
•

•
•

tel. 381 210 664
MUDr. Kuchař Ladislav
Út
8 - 11,30
MUDr. Musil Petr
Út
14 - 16,30 SONO
Ultrazvuky břicha
MUDr. Davídková Jana
Po
8,30 - 14,30
MUDr. Čížková Marta
Čt
8 - 14
MUDr. Mikulová Jana
Pá
8 - 14
St zavřeno

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
• MUDr. Kolář Josef,
MUDr. Pavel Horažďovský
tel. 381 524 180
Po, Út, St, Pá
7 – 13
Čt – lichý týden 7 – 13
Čt – sudý týden 12 – 18
Polední přestávka od 11,15

ORTOPEDIE
• MUDr. Šmrha Lubomír
tel. 603 505 368
Út
7,30 - 13
Čt
7,30 - 15
Pá
7,30 - 13

ODBORNÝ NEUROLOG
• MUDr. Luňáčková Hana
tel. 722 639 367
Po
8 – 14
Čt
8 – 14
Oba dny na objednání

UŠNÍ – NOSNÍ - KRČNÍ
• MUDr. Voštová Jarmila
tel. 381 521 238
Po a St 7 - 13
(Ordinace ORL bude od 1. 3. 2019 ordinovat
pouze v omezeném provozu a to po tel. objednání. O dalších změnách provozu ordinace budou informováni vaši obvodní lékaři)

RTG
• Bc. Miluše Točíková, radiologický asistent
tel. 381 210 221
Po, St, Pá
Út
sudý Čt

7 - 13
7 - 14
7 - 18

lichý Čt

7 - 15

• MUDr. Pavla Dohnalová
tel. 734 620 646 (ordinace), 721 455 181
(optika), nám. Republiky 56/25
ordinace:		
Po 7,30 - 13,30		
Út 7,30 - 14 perimetrie
St 7,30 - 16		
Čt 7,30 - 14		
Pá 7,30 - 12 perimetrie

optika:
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 12

KLINICKÉ LABORATOŘE TÁBOR

tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25/I, Bc. Dana Pěčková DiS.,
Růžena Domová
Po - Pá

8 - 12

13 - 17

GYNEKOLOGIE
• MUDr. Kříž Lubomír, s.r.o.
tel. 381 523 115
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
Út
St
Čt
Pá

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

13 - 17
13 - 17

Odběry krve 7 - 10

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

• Biochemie, hematologie, mikrobiologie
Odběrová místnost Soběslav: tel.
381 521 896, KLT Tábor: tel. 381 252 082
Odběrová doba: Po – Pá 6,30 – 10
Informace pro pacienty: www.klt.cz
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
tel. 381 521 238
tísňové volání 155
Po - Čt
Pá 		
So, Ne, svátky

18 - 22
15 - 22
8 - 22
LÉKÁRNY

13 - 18
7 - 14
13 - 16
7 - 12
13 - 18
7 - 13
8 - 12 (vždy první sobota
v měsíci)

REHABILITACE
• d.s. Šimáková Jindra
tel. 381 521 414
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po - Čt
7 - 15
Pá
7 - 12
• MUDr. Tomášková Markéta
tel. 602 606 099
Poliklinika, ul. Petra Voka

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

OČNÍ

• vedoucí laborantka Dana Ludvíková
tel. 381 523 205
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po - Čt
7 - 11,30
12 - 16
Pá
7 - 11,30

• Optika D + P s.r.o.

Út 8 – 13 (po předchozím objednání)

Polední přestávka od 11.15

SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ

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

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

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

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

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

ÚŘADY
FINANČNÍ ÚŘAD
tel. 381 545 111
Podatelna 		
Po
8 – 17		
Út
8 – 15,30
St
8 – 17		
Čt
8 – 15,30
Pá

8 – 14

Pro veřejnost
8 - 17
8 - 17
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POLICIE

MĚSTSKÝ ÚŘAD
tel. 381 508 111
Po

7 – 11

11,30 – 17

St

7 – 11

11,30 – 17

Pá

7 – 11 (pouze ODVV)

MĚSTSKÁ POLICIE
tel. 381 508 150, mobil 602 491 567
náměstí Republiky 55
Po
7 – 17
Út
7 – 15,30
St
7 – 17
Čt
7 – 15,30
Pá
7 – 15,30

ÚŘAD PRÁCE
Po

8 – 12

Út

8 – 11

St

8 – 12

Čt

8 – 11

13 – 17
13 – 17

OSTATNÍ INSTITUCE
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOBĚSLAV
tel. 381 524 187
Po zavřeno
Út
9 – 18
St
9 – 17
Čt
9 – 16
Pá
9 – 15
První sobota v měsíci 9 – 12 (mimo sezonu)
Každá sobota
9 – 13 (červenec - srpen)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

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

tel. 974 238 740, 381 521 322
(OOP Soběslav)

tel.

Palackého 94/2, Soběslav

950 165 271 (zprostředkování zaměstnání)

Úřední hodiny: nepřetržitě

950 165 278 (Státní sociální podpora)

Po – Pá: 7,30 – 15,30

950 165 276 (hmotná nouze)

Poté na lince 158

950 165 274 (příspěvek na péči, dávky pro OZP)

KONTAKTY PRO PŘÍPAD ŘEŠENÍ HAVÁRIÍ RŮZNÉHO DRUHU
pády stromů, poškozené
komunikace, chodníky
a dopravní značení
Poškozené veřejné
osvětlení

Správa
města
Soběslavi

775 736 788

novotny@smsob.cz

775 742 768

poruchy
elektřiny

E-ON

800 225 577

poruchy a
úniky plynu

E-ON

1239

V případě nedostupnosti výše uvedených kontaktů volejte pana V. Faladu
na tel. 602 316 697, 381 477 210

poruchy vodovodů
a kanalizace

Tábor

800 120 112

Soběslav

606 913 128

ČEVAK

zraněná domácí zvířata,
pokousání psem

Veterinární
ambulance

381 521 085
732 248 268

Policie ČR

158

Záchranná služba

155

Záchranný hasičský sbor ČR

150

Evropské číslo tísňového
volání

112

Výzva pro pořadatele akcí v Soběslavi a okolí
Letos budeme vydávat tištěný kalendář akcí pro sezonu
květen – září 2019, který bude
zdarma k dostání na mnoha
místech v Soběslavi a okolí.
Prosíme pořadatele, kteří chtějí zveřejnit své místní kulturní, společenské či sportovní
akce, o jejich zaslání na email:
infocentrum@musobeslav.
cz v následujícím formátu:

- název akce
- krátký popis akce (kde se
akce koná, začátek akce,
konec, pro koho je akce určena atd.)
- webové stránky nebo Facebook
- kontakt: tel. nebo email
Termín pro zaslání akcí
je 22. března 2019.

Jestliže akci teprve plánujete a
nevíte si rady s termínem, aby
se nekryl s jinou velkou akcí
v Soběslavi, můžete se obrátit
na naše infocentrum a my Vám
se stanovením termínu rádi
pomůžeme a zároveň poskytneme přehled už stanovených
termínů ostatních akcí.
-pim-

Soběslav
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OBČANÉ PŘISPĚLI NA ČINNOST DIAKONIE ROLNIČKY
Ve čtvrtek 3. ledna 2019
v dopoledních hodinách předal starosta města Soběslavi
Ing. Jindřich Bláha do rukou
ředitele Diakonie Rolničky
Mgr. Karla Nováka peněžitý
dar v hodnotě 20 000 Kč.
Téměř celou výši peněžitého
daru přitom věnovali neziskové
organizaci občané. Štědrá částka 19 647 Kč byla vybrána
v rámci dobrovolného příspěvku 1. ledna během slavnostního otevření náměstí Republiky
a novoročního ohňostroje. Zbylou sumu do 20 000 přispěl pan
starosta.
„Jsem moc rád, že se novoroční setkání s občerstvením

vek Rolničce,“ sdělil redakci
Ing. J. Bláha.
Ředitel Rolničky Mgr. Karel
Novák vyjádřil poděkování
občanům i městu Soběslav:
„Myslím si, že lidé tuto akci ocenili, protože podobná setkání
dávají městu příležitost ožít. A
ocenili také, že byla akce uspořádána pod záštitou radnice.“
Věnované peníze budou využity na činnost Rolničky.
-minna našem náměstí občanům
i návštěvníkům města líbilo.
Mohla by se z něj stát tradice
i pro příští roky. Děkuji pra-

covníkům KDMS za organizaci
slavnostního otevření náměstí,
firmě Spilka a Říha za občerstvení a všem občanům za příspě-

Diakonie Rolnička děkuje sponzorům a dárcům
Srdečně děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří v roce
2018 finančně, věcným darem
nebo jiným způsobem podpořili činnost našeho střediska. Velice si vážíme jejich projevené
důvěry, je pro nás závazkem,
abychom i v roce 2019 poskytovali kvalitní služby dětem i
dospělým klientům s postižením.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abalon s. r. o.
Aslan CZ s. r. o
Atelier 24 spol. s r.o.
Autoškola - Motoškola
Petr Sluka
BANES spol. s r.o.
Briklis spol. s.r.o
BRISK Tábor a.s.
COMETT PLUS spol. s.r.o.
Cukrářství Hofmanovi s.r.o.
České houby a.s.
Delikomat, s.r.o.
Dílna Tábor z.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIPRO spol. s r.o.
Elektro Štěch s.r.o.
ELKOM Zdeněk Vedral
FARMTEC a.s.
Fert a.s.
FONTEA a.s.
Global projekt a.s.
Groupe SEB ČR
GUMOTEX, akciová
společnost
HOCHTIEF CZ a.s.
IdeaSense s.r.o.
Intersnack a.s. Chio
Bohemia
Isolit - Bravo, spol. s r.o.
Ivet.cz s.r.o
Jednota OD Tábor
JUDr. Straková Olga
KALAS SPORTSWEAR
s.r.o.
Kotyza Václav - pekárna
KOVOSVIT MAS a.s.
Madeta a.s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Jarušek Jiří
Mountfield Sezimovo Ústí
Oděvy Ota
ORION knihy - hudba
s.r.o.
Pento Oil s.r.o.
PEYTON legal advokátní
kancelář s.r.o.
Pila Pasák a.s.
Pilha s.r.o.
PK Servis technické
součásti s.r.o.
PRO-METAL s.r.o
Rašelina a.s.
Röchling Engineering
Plastics, s.r.o.
RUDI a.s.
RUMPOLD s.r.o.
Samba Lužnice
Sapservis s.r.o.
Silon s.r.o.
Společnost přátel hasičů
Tábora a Kostnice

• Snášel Petr Silniční nákladní doprava
• Stáj na Dobré Vodě o.s.
• Šlechta a.s.
• Šťastný s.r.o.
• ŠVARC - Prodej nábytku
• Švehla Ladislav
- INSTALACE SERVIS
• TEPO-LD s.r.o.
• Tesco Hypermarket Tábor
• Trio reklama s.r.o.
• Vialit Soběslav s.r.o.
• VSP DATA a.s.
• Výtvarné potřeby
U tukana
… a všem individuálním
dárcům,
jejichž
jmenný
seznam je uveden na webových
stránkách Diakonie Rolnička
(www.rolnicka.cz).
Děkujeme!
Za Diakonii Rolnička
Mgr. Monika Macákova
– fundraiserka
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RC SOBÍK
Milé maminky, s nejkratším měsícem
v roce přichází nejen nové školní pololetí,
ale i nový pravidelný program v naší herničce. Nový program vznikl na základě aktuální poptávky maminek a dětí, proto věříme, že si v něm všichni najdete oblíbené
činnosti, u kterých budete společně s námi
trávit čas. Detailní rozpis naleznete v tabulce níže. V únoru zároveň začínáme nový
kurz těhotenského cvičení. A to přesně
v úterý 5. února v 17.15 h. Jedná se o kurz
8 lekcí, kdy se každá lekce skládá z 45 minut dlouhého cvičení na podporu udržení
psychické a fyzické kondice v době rostoucího bříška (powerjóga, kardio, zdravotní
cvičení…) a 15 minut diskuse na aktuální témata týkající se těhotenství, porodu
a péči o miminko. Těhotenské cvičení je
doporučeno od 16. týdne těhotenství.
Ani v tomto pololetí maminky nepřijdou
o večerní tvoření bez dětí. Tvoření není zahrnuto v pravidelném programu, protožebude tentokrát v rámci jednorázových akcí,
proto sledujte naše webové a facebookové

stránky, kde vás o všem včas informujeme.
Na březen pro vás připravujeme ve spolupráci s KDMS karneval, který se uskuteční v neděli 24. března. A také jarní burzu
dětského oblečení a sportovního vybavení,
která letos vyšla symbolicky na první jarní
den 21. března.
Poslední příjemnou novinkou na toto pololetí je zakoupení kávovaru do naší herničky, a tak se konečně maminky mohou v našich prostorách zrelaxovat nejen aktivně,
ale i u šálku dobré kávy. Přijďte ochutnat,
těšíme se na vás.

•
•

•
•
•

•

•

Středa
9.00 – 10.15 Pohybové hrátky III.
(pro chodící děti do 1,5 roku)
10.30 – 11.45 Pohybové hrátky IV.
(pro děti od 1,5 roku do 2 let)
16.15 – 17.15 Kompenzační cvičení
pro děti (5-9 let)
Čt zavřeno

PROGRAM platný od 1. 2. 2019
Pondělí
9.30–10.30 Cvičení s kočárky/cvičení pro maminky s dětmi v herničce
(dle počasí – aktuální informace na FB)
Úterý
9.00–10.15 Pohybové hrátky I.
(pro děti od 4. měsíce)

10.30 – 11.45 Pohybové hrátky II.
(pro lezoucí děti)
17.15 – 18.15 Těhotenské cvičení
(celý kurz – 8 lekcí)

•
•

Pátek
9 .00 – 10.15 Pohybové hrátky V.
(pro děti od 2 let)
10.15 – 11.30 Volná herna (sudý
týden s tvořeníčkem pro nejmenší)
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

JENOM JEDNOU V ROCE JE TEN DEN
„Jenom jednou v roce je ten den, jednou
v roce je ta noc, kdy srdce dlouho zavřená tiše otevírá píseň dávno zrozená ...“
- úryvek písně skupiny Javory.
Nejen tato píseň s nádherným textem, ale
i další, ve kterých se zpívá o narození Ježíše, o lásce a obdarovávání, zazněly na
adventních a vánočních koncertech, které
si pro své příznivce a věrné posluchače
připravil komorní pěvecký sbor Anonym
Voice ze Soběslavi.
Jeho letošní turné bylo velmi bohaté.
Již 2. prosince společně s houslovým souborem Divoké strunky ze ZUŠ v Soběslavi zahájil svou koncertní adventní činnost
v kostele sv. Jakuba Většího v Tučapech.
Následovaly koncerty ve Skalici, na zámečku v Myslkovicích, v přehořovské
kapli sv. Anny, v kostele v Dírné, v čase
vánočním pokračovaly vánoční koncerty v kostele ČCE v Soběslavi a v kostele
sv. Václava v Dráchově. Své turné zakončil tříkrálovým koncertem v Senior-domě
v neděli 6. ledna.
Pro sbor se stalo tradicí, že chce v tomto
čase také obdarovávat, proto výtěžek koncertů vždy putuje k někomu, kdo ho potřebuje a kde pomůže. Na všech koncertech
oslovil posluchače s žádostí o finanční
pomoc pro rodinu, kterou chtěl obdarovat
letos. Podařilo se vybrat mezi dobrými lidmi 27 250 Kč a členové sboru kromě zpívání přidali i korunky, aby vybranou částku
zaokrouhlili na celkovou výši 30 000 Kč.

Tuto částku zaslal rodině paní Vedralové
z Veselí nad Lužnicí, s jejímž ne šťastným
osudem jste jistě všichni obeznámeni.
Chtěla bych poděkovat všem: nejen členům
sboru Anonym Voice, kteří zvládli náročné
turné, ale i všem organizátorům koncertů
ve všech obcích, Otci Janu Hambergerovi,
Otci Stanislavu Brožkovi a faráři Richardu
Dračkovi za možnost koncertovat v kostelích a také obecnímu úřadu v Tučapech
a Přehořově a přehořovským hasičům, kteří se k finančnímu daru připojili.
Největší dík však patří všem návštěvní-

kům, kteří si nás přišli poslechnout a hlavně se rozhodli přispět do naší pokladničky.
DÍKY!
Paní Vedralové přejeme hodně zdraví
a sil bojovat s nepřízní osudu a Pokoj lidem
dobré vůle, a nejen na jednu noc.
„Zpívat budem u dveří, až nám každý uvěří,
to že nám nejlíp bude všem, až už nezůstane ten den v roce jedním dnem, že ve všech
možných krajinách lidé chtějí, ať ta noc už
není jediná.“
Irena Molíková, sbormistryně komorního
pěveckého sboru Anonym Voice
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VIII. Silvestrovský pochod soběslavských sokolek
Poslední prosincový den jsme
se my sokolky shromáždily u
pavilonku u Nového rybníka.
V průběhu tohoto roku doznal
„Nový rybník“ velkých změn k
lepšímu. Hráz rybníka je zpevněná, rozšířená a po odbahnění dna je opravdu jako nový.
Vrátily se sem labutě, které si
po rybníce spokojeně plavaly.
Pozdravily jsme se s labutěmi,
které si asi říkaly „je poslední
den v roce, tak tohle budou
určitě soběslavské sokolky“.
Pokračovaly jsme stoupajícím
lesíkem pěšinou po okraji kolem pole a dále s výhledem na
les Libouš až k muchomůrce.
Toto magické místo s výhledem
na naše krásné město se stalo
cílem procházek nejen jednotlivců, ale i celých rodin.

uplynulý rok 2018. A tak jsme
si společně zazpívaly, poblahopřály všeho dobrého do roku

2019, rozloučily se a vydaly se
ke svým domovům.
Zdravíme uplynulý rok 2018

a těšíme se na rok 2019.
Za T. J. Sokol Soběslav
Věra Čapková,jednatelka

U krásně opravené muchomůrky nastal ten čas na okamžik
se zastavit a zavzpomínat na

Na Jana Palacha se vzpomínalo
i v Soběslavi
Student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach obětoval 16. ledna
1969 po začátku okupace Československa armádami států Varšavské smlouvy
svůj život na Václavském náměstí. Svým radikálním činem vyjádřil protest
proti potlačování svobod a pasivitě veřejnosti. Po 50 letech si jeho odkaz 16.
1. 2019 připomněla celá Česká republika.
V Soběslavi se pietní
akt pořádaný spolkem
Soběslávka
odehrál
na náměstí Republiky
u sochy M. J. Husa.
Farář
Českobratrské
církve
evangelické
Richard Dračka pronesl
krátkou řeč, v níž připomněl, za co Jan Palach svým pro někoho
více, pro jiného méně
pochopitelným činem
bojoval a jak je důležitá
lidská svoboda i v dnešní době a v současné
společnosti.
V průběhu akce zazněly
písně "Bratříčku, zavírej
vrátka" od Karla Kryla
a "Náměšť" z pera Jaroslava Hutky, které R.

Dračka doprovodil na
kytaru. Akce se zúčastnili nejen zástupci z řad
veřejnosti, ale také někteří současní i bývalí
zastupitelé a členové
soběslavské komise kultury, školství a cestovního ruchu, která při této
příležitosti přerušila své

první jednání.
Poté, co se přítomní rozešli do svých domovů,
památku Jana Palacha
v chladné zimní noci
připomínala fotografie obklopená svíčkami
pod sochou mistra Jana
Husa.
redakce

MASOPUST
PRO DĚTI

16. 2. 2019 od 14 h

Hospoda Na Kopci ve Zvěroticích
přehlídka masek, soutěže, dikotéka
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Soběslavská chasa mladá oslaví letos kulaté výročí
Už třicet let je Soběslavská chasa mladá součástí kulturního života v Soběslavi. A těžko si představit, že u jejího zrodu byl nápad, jak
oživit ples, tehdejších maturantů soběslavského gymnázia. Psal se podzim roku 1989, kdy maturanti 4.A přemýšleli o tématu půlnočního
překvapení pro svůj ples. Přišli tehdy za místními mladými tanečníky, aby jim s vystoupením pomohli. Půlnoční překvapení na plese
mělo úspěch a nadchlo i samotné aktéry, z nichž jich několik u tance už zůstalo.
„Naše vystoupení na „maturáku“ viděl tehdy rychtář baráčníků pan Šíma. Tomu se naše
vystoupení líbilo a pozval nás,
abychom ho zopakovali na
plese baráčníků. Znovu jsme
vystoupili, nadchla nás atmosféra plesu a rozhodli jsme se,
že v tancování budeme pokračovat,“ zavzpomínal jeden ze
zakladatelů Chasy Jan Krch.
Ke krojům, které měli půjčené od baráčníků, přidali ještě
dámské a pánské kroje, které
zůstaly v depozitu po střední pedagogické škole. Soubor
s mladou krví se rozjel na plné
obrátky. S náměty na vystoupení jim od začátku pomáhala
etnografa a choreografka Věnceslava Prokešová, která byla
dlouhá léta pracovnicí národopisného muzea v Soběslavi.
Souborem, který má v současné době třináct aktivních členů,za třicet let existence prošlo
více než 70 tanečníků, zpěváků
a muzikantů. Během těchto let
se v souboru vystřídali čtyři vedoucí. Od roku 2013 vede soubor Vojtěch Hrůša, který v něm
začínal jako hráč na akordeon a
dnes je především tanečník. Jak
sám říká: „Tanec mě baví daleko víc, ale když je třeba, tak
na vystoupeních na harmoniku
také zahraju.“
Současná choreografka souboru Klára Rosová čerpá inspiraci na kroky a písně především ze starých knih, zpěvníků
a vzpomínek žijících pamětníků i z folklorních kempů
a festivalů. „Mně jako choreografce pomáhá, když se účastníme většího festivalu a vidím
ostatní soubory, jejich kroky,
témata a to, co předvádějí.
To mi dodává spoustu energie
a inspiraci pro vymýšlení dalšího pásma,“ dodává Klára.
Chasa pravidelně trénuje každý

týden v kulturním domě, jehož
pronájem dostala za protislužbu. „Oproti dřívějším rokům
jsme změnili harmonogram
zkoušek, zavedli jednodenní
soustředění především před
důležitými akcemi, jako jsou
Staročeský bál nebo účinkování na festivalech. Každoročně
pořádáme čtyřdenní letní soustředění mimo Soběslav, během
něhož absolvujeme třífázové
tréninky. Velkou pozornost
v tréninku věnujeme pouze krokům a jejich správnosti. Pokud
nebude vypilovaný základ, tzn.
kroky, tak se můžeme snažit sebevíc, ale vystoupení nebude
vypadat tak dobře,“ doplňuje
Vojta. Kapelu tvoří hráči na lidové nástroje (klarinet, housle,
akordeon, violoncello a vozembouch).
Aby soubor kromě tanečního
umění i dobře vypadal, pustil
se v posledních letech do kompletní obnovy obutí a šatníku.
První a největší investice byla
do kvalitního a dobového obu-

tí. Na loňském Staročeském
bále soubor představil v rámci
pásma nové dámské pracovní
kroje a letos už jsou rozešité slavnostní kroje. „Pro nové
kroje sbíráme předlohy z knih,
ale také nám hodně pomohla
nová expozice Blatského muzea
ve Smrčkově domě, kde jsou
blatské kroje vystaveny na figurínách,“ uvádí Eva Kazdová,
která se o kroje v souboru stará.
Šatník chasy se obnovuje poprvé po 30 letech, a i před dobou
založení souboru nebyly kroje
nové. Jak dodává choreografka
Klára: „Když vypadáme dobře
krokově, tak chceme také vypadat dobře krojově.“
Soběslavská chasa mladá se už
od svého založení významně
podílela na kulturním životě
ve městě. Každoročně o Velikonocích pořádají koledování
po domech, kterému předchází
„řehtání” v ulicích a v sobotu
pak na městské věži. Po Velikonocích stavějí májku. Než
ale dojde k samotné stavbě

a následnému
celonočnímu
hlídání, musí
vybrat odpovídající, zhruba
dvacetimetrový strom. A nejen vybrat, strom musí hlavně
zbavit kůry a odvézt z lesa a
nazdobit. Poslední dubnový den se mohou návštěvníci
Soběslavi na vlastní oči přesvědčit, jak se jim májka povedla připravit, a případně
i při stavbě přiložit ruku k dílu.
Soubor se aktivně zapojuje
do akcí, které pořádá město
Soběslav. Loni při Soběslavských slavnostech dožínkových
představili členové souboru divákům tradici dožínek a předání dožínkového věnce „hospodáři“. Dále je můžeme potkat
při pořadatelském zajištění
festivalu Kubešova Soběslav.
Každoročním zpestřením pro
soubor je čertování, kdy se
chasa oblékne do čertovských
obleků a s Mikulášem a anděli obejde Soběslav, v prosinci
dále potěší zpěvem a tancem
seniory aúčastní se Zvonkové-
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ho průvodu.
Většina současných členů chasy má rodinu
a malé děti, přesto stále trénují a vystupují.
„Pokračujeme v tradici, tancujeme, jsme
rádi, že se každý týden potkáme, protáhneme tělo, uděláme něco pro zdraví,“ vysvětluje Vojta Hrůša. „V současném složení
fungujeme už několik let, moc se nám nedaří najít nové členy,“ doplňuje Klára Rosová. „Vychováváme si mladou generaci,

naše děti, které často bereme s sebou na
naše vystoupení,“ smějí se členové Chasy.
I přesto stále hledají nové členy, tanečníky, muzikanty i zpěváky, kteří by se chtěli
zapojit do dobré party a pokračovat v tradici založené před třiceti lety. „Přivítáme
mezi sebou fajn lidi, kteří mají rádi zábavu
a zároveň se chtějí něčemu zajímavému
přiučit,“ dodává vedoucí souboru Vojta
Hrůša.
Třicet let souboru je úctyhodná doba

Hledáme NEJ památku turistické oblasti Toulava
Vydejte se na cestu
do historie Toulavou a pomozte nám
najít tu NEJ památku regionu od Tábora až k nám …
Na poutní stezce, na hradech i v podhradí, na bechyňském zámku, nebo Stádleckém řetězovém mostě – tady všude
na vás dýchne jedinečná historie regionů Toulavy, tedy Táborska, Bechyňska,
Sedlčanska, Milevska, Jistebnicka, Mladovožicka či Soběslavska. Vybrali jsme
přes 60 míst spojených s historií našeho regionu i České republiky, na které
bychom vás rádi chtěli pozvat.
Všechna místa během následujících měsíců představíme na facebookovém profilu Toulavy www.facebook.com/Toulava.cz, kde je můžete podpořit – označit
je jako „to se mi líbí“. Šestnáct nejúspěšnějších míst potom na facebookovém
profilu změří sílu v soubojích proti sobě,
abychom mohli před začátkem prázdnin

vyhlásit to místo, které mají návštěvníci, výletníci, turisté i místní v Toulavě
nejradši. Najdete je označené hashtagem #srdcehistorie.
Tištěný průvodce Cestou do historie
Toulavy se všemi historickými místy
najdou návštěvníci od března na informačních centrech a u partnerů turistické
oblasti Toulava. Průvodce vás provede
obdobími od Doby pohanské až po 20.
století a ukáže vám místa, která stojí za
to vidět i tipy na jedinečné historické
zážitky v krajině husitů, Pánů z Růže
i jedinečných technických staveb.
Všechny cíle najdete také na
www.toulava.cz v sekci Cíle. Těšíme se
na vás v Toulavě na cestě do srdce naší
historie.

Počítač a komunikace?
Zkrotíte je na kurzu
V únoru 2019 se v Kulturním domě ve Veselí nad Lužnicí
spustí zcela ojedinělý projekt pro rodiče s názvem V jednom kole. Je známo, že starat se o děti a přitom pracovat
nebo si hledat práci není jen tak. Kurz nabízí možnost z tohoto koloběhu vystoupit, najít si čas pro sebe, naučit se
něco, pobavit se a třeba si najít nové známé. Kurzy od českobudějovické Attaveny o.p.s. jsou na míru ušité rodičům
nejen svým obsahem – počítačový kurz, práce nanečisto
ve virtuální firmě a workshopy měkkých dovedností, ale
i organizací – hlídání dětí zdarma přímo v kulturním domě
po dobu kurzu. I kurzy jsou zcela bezplatné, budou probíhat ve středu a ve čtvrtek až do poloviny června. Zájemci si
mohou vybrat, zda budou chodit na dopolední či odpolední
kurz. „Účastníkem se může stát každý rodič, který má chuť
na sobě pracovat a něco nového se naučit,“ říká koordinátorka projektu Lenka Koišová. Více informací a možnost
se přihlásit najdete na webu www.attavena.cz nebo přímo
u koordinátorky na tel. 608 022 573 či emailu lenka.koisova@attavena.cz.
Lenka Koišková

Jan Sochor,
produktový manažer

a sluší se je oslavit. Chasa chystá velkolepý Staročeský bál, na kterém letos zahraje oblíbená kapela Vysočinka. Tématem
pásma, které Chasa předvede jako předtančení, je to, jak se obyčejní lidé na jihočeské vesnici dokázali pobavit při muzice
a jak pěkně tančili. Přijměte proto pozvání
Chasy a přijďte se na bál přesvědčit, že lidové tance a tradice jsou stále plné života
a dokáží pobavit i rozveselit „dnešního“
člověka. Staročeský bál se bude konat
23. února v kulturním domě v Soběslavi.
-pim-

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji Správě města Soběslavi, s.r.o.,
jednateli společnosti Vladimíru Faladovi
a stavební firmě Karel Kovář za úpravu
povrchu dvora a prodloužení nájezdu
u městského domu ul. Kadlecova 306,
Soběslav.
Petr Kotoun
SETKÁNÍ ANONYMNÍCH
ALKOHOLIKŮ
každé úterý od 18 hodin
na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav,
Tel. 602 126 685

ZO ČSCH SOBĚSLAV

ZVE NA
BURZU A TRHY

3. 2. 2019

od 7 do 11 hod
areál chovatelů

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
V letním semestru Virtuální university třetího věku
budeme navštěvovat přednášky doc. Mgr. Martina
Pavlíčka, Ph.D. - Barokní architektura v Čechách.
Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých
cest po naší vlasti. Zatím je nás devatenáct, jste vítáni i Vy.
Ludmila Zbytovská

SDH Debrník vás srdečně zve na:

HASIČSKÝ BÁL 2019
2. 2. 2019 od 20:00 na Statku U Drsů, Debrník 27
K poslechu zahrají BOŽEJÁCI Vedlejší sál – Diskotéka
Vstupné 200,- /os. V ceně je zahrnut zabijačkový raut!

Bohatá tombola, Taneční vystoupení a čtyři druhy hasicího nápoje!
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POZVÁNKA
DO VESELÍ N.L.
KULTURNÍ DŮM – ÚNOR 2019 (vybrané akce)
•
Čtvrtek 7. února
VÝSTAVA RETRO KOČÁRKŮ ZE SBÍRKY
MARKÉTY KUBOVÉ
Výstavní místnost KD (1. patro, vstup hlavním
levým vchodem), otevřeno od 16 do 19 hodin
nebo po tel. domluvě
•
Pondělí 11. února
LISTOVÁNÍ – LEGENDA Z+H (Miroslav
Zikmund a Jiří Hanzelka)
Účinkují: Pavel Oubram a Tomáš Drápela
Víceúčelový sál KD od 19 hodin
•
Úterý 12. února
SPISOVATELÉ DO KNIHOVEN – LUCIE FAULEROVÁ
Spoluautorka knihy Brnox – Průvodce
brněnským Bronxem (2016). Samostatně debutovala v roce 2017 románem Lapači prachu.
Městská knihovna od 18:30 hodin
•
Čtvrtek 21. února
BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich. Příběh posledního léta světově
proslulé herečky a vyhlášené skandalistky
Sarah Bernhardtové. Režie: Alice Nellis.
Hrají: Sarah Bernhardtová – Iva Janžurová,
Georges Pitou – Kryštof Hádek/Igor Orozovič.
Velký sál KD od 19:30 hodin
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

Kurzy vaření
a degustace piva
ve školním minipivovaru
SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad
Lužnicí pořádá ve dnech 2. – 3. března 2019
kurz vaření a degustace piva, který se koná
ve školním minipivovaru. Pivo uvařené během kurzu si účastníci po vykvašení odvezou
domů. K degustaci budou nabídnuta školní
piva a piva z jiných minipivovarů. Pro účastníky nabízíme ubytování v domově mládeže.
Stravování si účastníci zajišťují sami.
Program:
• 1. den (sobota) – 9:00 – 18:00 hod.
(hodinová přestávka na oběd)
téma: suroviny k výrobě piva, druhy piv,
senzorické hodnocení piv, vaření piva,
práce ve varně
• 2. den (neděle) – 9:00 – 15:00 hod.
(hodinová přestávka na oběd)
téma: senzorické hodnocení piv, vady piv,
diskuse
Více informací o kurzu včetně přihlášky
a ceny naleznete na: www.sos-veseli.cz,
e-mail: info@sos-veseli.cz ,tel. 381 500 511.
Závazné přihlášky zasílejte e-mailem nebo
běžnou poštou.

Trénování je zábava
Krasobruslení je tvrdý
sport, který
bolí. Všichni, kdo se
mu chtějí věnovat, musí
mít velké odhodlání a nadšení. Ale i
při tréninku je možné užít si zábavu.
Když venku sněží, fouká vítr a nasněží na led, proč si na závěr tréninku
neudělat „andělíčky“ přímo na ledě?
I když si čas na zábavu najdeme,
pilně se připravujeme na dvoje mezioddílové závody, které nás v měsíci únoru čekají – nejprve to bude
Lužnické ostří ve Veselí nad Lužnicí

a poté domácí závod Ledová růže aneb
O pohár starosty města Soběslav. Šestý ročník Ledové růže se koná 24. 2.
a všichni fanoušci sportu, a krasobruslení zvlášť, jsou zváni.
Po závodech už začneme nacvičovat
na tradiční jarní exhibici. Pro mateřské a základní školy vystoupíme ve
čtvrtek 28. 3. v dopoledních hodinách
a představení pro veřejnost se bude
konat v neděli 31. 3. A jaké, že bude
téma letošního vystoupení? To vám
prozradíme už brzy. Čtěte měsíčník
Hláska a sledujte nás na webu a sociálních sítích.
KK Soběslav

19. ročník Off - road fichtel day
(12. 1. 2019)

Pořadatelem této zajímavé akce je už několik let
AMK Soběslav, poslední tři roky ve spolupráci
s VCC Soběslav.
Tak jako každý rok bylo
sázkou do loterie počasí.
Sníh se objevil, ovšem
v den závodu už přišla
obleva a tak bylo jisté,
že bahno bude všudypřítomné.
Na startovní listině se
objevilo 102 jmen závodníků ze všech koutů republiky. 76 jezdců
obsadilo třídu klasik
a 26 borců bylo zařazeno do kategorie Sport.
76 klasiků opustilo startovní rošt ve stylu startu
Le Mans a během chvíle
už situace na trati připomínala bahenní klání.
Klasici se s poměrně
těžkým terénem závodní plochy popasovali na
jedničku a po hodině
byl v cílové rovince odmávnut na prvním místě
Martin Podráský z Myslkovic. V pořadí druhý
protnul cílovku Josef Šíp
senior a třetím místem se
blýskl Václav Trnovský.
Následovala rychlá úprava na trati a netrpělivě se
očekával start kategorie
Sport. 26 borců úprkem
vyrazilo ke svým strojům a zanedlouho celé

startovní pole pohltila trať. Sporťáci si už
hodně rozježděnou trať
užívali naplno a sváděli
tuhé boje až do posledních chvilek závodu.
Diváci si určitě užili jednu hodinu velmi zajímavé podívané. V kategorii
Sport si vítězný průjezd
cílovkou vychutnal Jan
Šíp junior z Českých
Budějovic, jako druhý
proťal cílovou čáru Jan
Kopecký a třetí místo na
stupních vítězů doplnil
Ondřej Sekáč.
Tradičně
nechybělo
vyhlášení nejmladšího
a nejstaršího účastníka.
Titul nejstaršího závodníka (65 let) si odnesl
František Fiřt. Každoroční prasečina roku

našla též svého majitele.
Jako každý rok se jezdci
a jejich týmy předvedli
v tom nejlepším světle
a ukázali divákům maximum, a to i přes docela
obtížné podmínky, které
jim připravila rozbahněná trať. Fichtlům a jejich
jezdcům zdar!
Kompletní
výsledky
najdete na www.fichtl.
karvanky.cz
Děkujeme sponzorům,
pořadatelům a všem,
kteří se na úspěšném
průběhu této akce jakkoliv podíleli, a už teď
se těšíme se na jubilejní
20. ročník!
Za AMK Soběslav
Petr Sluka
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32. Silvestrovský běh

TURNAJ
v kuželkách
Dne 15. 12. 2018 se konal Vánoční
turnaj v kuželkách pro neregistrované hráče. Všichni předvedli kvalitní
výkony a nejlepší byli odměněni
cenami od sponzorů, kterým moc
děkuji.

Výsledky:
Muži:

V neděli 30. 12. 2018 se
uskutečnil 32. ročník nočního silvestrovského běhu
jihočeskou Soběslaví. Odpolední déšť ani teplota
+3°C neodradily 150 běžců, kteří se letos postavili
na start. Organizátoři pro
ně připravili skvělé zázemí,
občerstvení a v průběhu večera i šest kulturních a sportovních vystoupení. Program byl zahájen ve 21:00
hod. na zrekonstruovaném
soběslavském náměstí u
sochy M. J. Husa a skončil
ohňostrojem v 1:30 hodin
na Silvestra.
V 22:00 hod. zazněl startovní výstřel pro závod dětí
do 10 let na trati dlouhé
450 metrů. Z 16 účastníků
(13 chlapců + 3 dívky) ze
Soběslavi, Klenovic, Veselí
nad Lužnicí, Tábora a Prahy
byl nejrychlejší Antonio de
Munari (1:29,70) před Tadeášem Habarou (1:33,48)
a Antonínem Stiborem
(1:36,02).
Ve 22:15 hod. se na start
závodu na 900 m postavilo 12 juniorů (6 chlapců
+ 6 dívek) ze Soběslavi, Bechyně, Klenovic, Třebenic,
Deštné, Veselí nad Lužnicí,
Mladé Vožice a Prahy. První
v cíli byl Richard el Karib
(1:13,85) před Karolinou
Mičkovou (3:31,26) a Ondřejem Liškou (3:31,74).
Kromě hodnotných cen,
medailí a diplomů pro
1. – 3. místo v každé kategorii dostaly diplom a odměnu
za své snažení všechny děti,

jež se závodů zúčastnily.
Zvláštní cenu obdržela i nejmladší závodnice dvouletá
Luisa Pospíšilová z Prahy.
O půlnoci byl na tř. E. Beneše tradičně odstartován
hlavní závod dospělých
(2018 metrů). Po loňském
vítězství v rekordním čase
byl favoritem Roman Budil
z PK Vytrvalci RB, který
svou roli suverénně potvrdil
(6:05,49). Celkově druhý
v cílové bráně byl Ondra Kohout z AC Chyšky (6:25,57)
před Filipem Michálkem
z PKJH (6:26,11). Nejrychlejší ženou byla letos Valerie
Vranová z Veselí nad Lužnicí (8:00,33).
Na stupních vítězů na náměstí bylo následně v 1:00
hod. rozděleno dalších sedm
sad originálních medailí, diplomů a hodnotných
cen v kategoriích muži do
25 let, 26 – 45 let a 46+, ženy
do 25 let, 26 – 45 let a 46+
a družstva (podrobné výsledky jsou na https://vysledky.4timing.cz). Speciální cena byla udělena rovněž
nejstaršímu účastníkovi závodů a cena za umělecký
dojem družstvu Fousatí andělé.
32.
Silvestrovský
běh
ulicemi města Soběslavi se uskutečnil pod hlavičkou SK Viktoria Tábor s nepostradatelnou
pomocí VCC Soběslav,
Hospůdky V Růžku a DJ
Honzy Pince. Od třicátého
ročníku
organizátoři
neustále zvyšují standardy

závodu (zázemí pro běžce,
občerstvení, hodnotné ceny,
profesionální časomíra, program pro diváky), což se
projevuje na nárůstu počtu
účastníků (2016 – 123 běžců, 2017 – 111 běžců, 2018
– 150 běžců). Za to patří obrovský dík skupině cca 25
kamarádů „srdcařů“ a partnerům závodu, kterými jsou
město Soběslav, ČUS a dvě
desítky sponzorských firem.

1. KUNC Ota
2. NĚMEC Petr
3. RŮT Václav
Ženy
1. KOTOUNOVÁ Zdena
2. FITLOVÁ Sandra
3. CHALAŠOVÁ Vendula
Děti:
1. KŘIVAN Vojtěch
2. PICEK Vojtěch
3. VITURKOVÁ Kamila

V Soběslavi 1.1.2019
Za organizátory Petr Čáp

183
172
165
66
66
41

Děkuji sponzorům:
Spartak Soběslav, Grena a.s.,
Jungheinrich s.r.o.
Pavel Němec

Obdiv si zaslouží i zúčastnění běžci, kteří si krátce po
Vánocích a den před oslavou konce roku dobrovolně zvolí nepohodlí studené
noci a přijdou podat vynikající sportovní výkony. Podle
ohlasů jim neopakovatelná atmosféra závodu za to
stojí. Běžecká parta kolem
soběslavského „silvestráku“
se tak utěšeně rozrůstá. Ke
stálým účastníkům (někteří
sem jezdí déle než čtvrt století!!) přibývají další včetně
mládeže. Základ tvoří samozřejmě Jihočeši a tradičně
běžci z Prahy. Ze vzdálenějších míst je letos doplnili borci z Hradce Králové
a rakouského Pottendorfu.
32. Silvestrovského běhu
ulicemi města Soběslavi se
letos zúčastnilo celkem 150
závodníků – 28 dětí, 33 žen,
49 mužů a 40 borců v rámci 8 družstev. Organizátoři
přejí všem „šťastný a běhavý“ rok 2019 a těší se spolu
s dalšími běžci na shledanou
na startu 33. ročníku.

212
204
198

Vítěz turnaje v kategorii děti
Vojtěch Křivan
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VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
-

INZERCE

ÚNOR 2019

program sportovišť TJ Spartak na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/
NEDĚLE 3.2. 14,00 - 15,45
NEDĚLE 10.2. 14,00 - 15,45
NEDĚLE 17.2. 14,00 - 15,45
Vstupné 40 KČ

HOKEJ
HOKEJ - PŘEHLED ZÁPASŮ
MUŽŮ
3. 2.
8. 2.
9. 2.
9. 2.
10. 2.
16. 2.
17. 2.
17. 2.
22. 2.

16:25 h
17:25 h
10:00 h
14:30 h
9:30 h
10:00 h
9:30 h
16:25 h
17:25 h

JUNIOŘI - HC VAJGAR JH
JUNIOŘI - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
MŽ, SŽ - HC STRAKONICE
2. třídy - VAJGAR JH, IHC PÍSEK
4. třídy - IHC PÍSEK
3. třídy - SLH JH, STRAKONICE
MŽ, SŽ - SLH J. HRADEC
DOROST - HC VLAŠIM
JUNIOŘI - HOR. SLAVIA TŘEBÍČ

24. 2.

17:00 h MUŽI - TJ JISKRA HUMPOLEC

Nábor do oddílu ledního hokeje probíhá každou
středu od 17:35 h a sobotu od 8:45 h – kontaktní
osoba pro informace ohledně náboru: Mgr. Vladimír Máca – 774 889 489.

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK

Tel.: + 420 605 163 108

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Soběslavská pekárna informuje
Vážení naši zákazníci, dovolujeme si Vám oznámit, že od února
2019 zařazujeme do naší nabídky prodej následujících gastro
výrobků:
•
•
•
•
•

Jablková žemlovka s tvarohem
Flíčky s uzeným
Flíčky s houbami
Francouzské brambory s uzeným
Řežábek s uzeným

Veškeré výrobky budou vyráběny u nás v pekárně každé ráno
a balené v hmotnosti od 300 do 350 g. Každý den budou prodávány vždy dva druhy.
Věříme, že rozšíření naší nabídky o gastro část bude pro Vás
zajímavé.
Dále oznamujeme, že od února zahajujeme prodej cukrářských
výrobků na naší provozovně v ulici Horní Příkopy 69/III, Soběslav
(vedle prodejny železářství a drogerie p. Šťastný).
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NOVĚ ZAHÁJEN PRODEJ
HUTNÍHO MATERIÁLU
stáhněte si mobilní aplikaci

V OBRAZE
a buďte aktuálně
informováni

k dostání na
Google play a App Store

M BELT s.r.o.

založeno 1990

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

technika na kompletaci
a servis transportních pásu a řemenů.
Požadujeme dobrou manuální zručnost, flexibilitu a ŘP sk. B
Více o volné pozici na www.mbelt.cz

tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

JEKLY, TRUBKY, PÁSOVINA, KULATINA,
ROXORY, KARI SÍTĚ, PLECHY VČETNĚ
TRAPÉZOVÝCH A JINÉ.
PROVOZOVNA: MARTIN NOVOTNÝ,
NEDVĚDICE 1
TEL. 607 251 503
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Servis-technika-Služby Soběslav, a.s.
nabízí ihned k pronájmu výrobní haly,
skladovací prostory, kancelářské prostory
a to v samostatném objektu.
Vše v objektu STS na adrese Květnová 421/2,
Soběslav, vytápění plynem.
Bližší informace na tel: 381 503 522, 381 503 532
mobil 602 158 191 ing. Štícha, e-mail: obchod@s-t-s.cz

Detektivní kancelář GUGOO přijme:
-- Uklízečky

(vhodné i pro důchodce)
Pracovní úvazek 40 hod/ týdně.
-- Pracovníky na pozici strážný (vhodné pro invalidní důchodce,
případně osoby zdravotně znevýhodněné a pro klienty Úřadu
práce. Pracovní úvazek 30 hod/týdně.
Místo výkonu zaměstnání:
Soběslav, Veselí nad Lužnicí Nástup možný ihned.
Kontakt:
Gustav Němec, mail: info@gugoo.cz, mob.tel.: +420 776 111 917
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HLEDÁME
► 2 PRACOVNICE na dokončovací operace: obsluha válcovačky
závitů, brusky, vrtačky, odjehlování apod.
- dvousměnný provoz
-	snadné zaškolení, netřeba praxe v oboru, pouze zručnost, pečlivost
a chuť pracovat
-	klidné, čisté a stabilní pracovní prostředí, neobvyklé zaměstnanecké
benefity
► Obsluha CNC soustružnických automatů STAR a CITIZEN
- vícesměnný provoz
-	požadujeme vyučení v oboru „obsluha cnc strojů“ či příbuzném oboru
nejlépe s maturitou, nebo praxi v oboru
-	nástupní mzda 25.000 - 30.000 Kč měsíčně dle délky praxe a studijních
výsledků
-	měsíční mzda po zapracování ve vícesměnném provozu přes 40.000 Kč
plus další neobvyklé zaměstnanecké benefity

Kontakt
Ing. Pavel Baloun,
tel. 603 502 801, e-mail: baloun@banes.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

-

PRODEJ

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

•

Přijímáme objednávky na:

KOUPĚ

vykrmená kuřata

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

Nemovitosti
- www.inrekareality.cz

•

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

•

Koupím byt v Soběslavi,
lokalita ul. na Ohradě nebo
Žižkova, Pozn.: nejsem realitní
kancelář. Tel. 603 977 154

•

Hledáme ke koupi dům nebo
chalupu v Soběslavi nebo okolí.
Tel.: 724 131 747

•

KOUPÍM BYT 2+1 v Soběslavi
tel. 777 884 439

OSTATNÍ
•

Pronajmu družstevní byt 1+1,
37 m2 v Družstevní ulici.
Tel: 608 275 000.

•

Pronajmu garáž na „Moskvě“.
Tel. 604 186 115.

•

Pronajmu garáž na „Moskvě“.
SMS na tel. 728 675 506
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