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Soběslavské infocentrum rozšiřuje své služby nejen pro
turisty, ale také oslovuje občany města.
Od dubna spouštíme facebookový profil infocentra,
jehož cílem je především informovat co nejširší veřejnost. Na facebookových stránkách infocentra zveřejňujeme především informace o událostech, jako jsou např.
kulturní, sportovní a společenské akce, dále tipy na výlety, vernisáže, výstavy a mnoho dalších. Naleznete zde
také aktuální informace z dění ve městě a samozřejmě
nabídku dárkových předmětů. Sami se můžete aktivně
podílet na spoluvytváření obsahu stránek a poslat nám
na e-mail: infocentrum@musobeslav.cz podněty na pořádané akce ve městě nebo v jeho okolí. Posílejte i vaše
fotografie z různých událostí a podělte se s námi o vaše
dojmy.
Duben je měsícem památek a při této příležitosti jsme
pro vás připravili jedinečnou akci na knižní sadu
o městě Soběslavi od Petra Lintnera v dárkovém balení. V dárkovém boxu si můžete koupit pro sebe nebo
pro své přátele všechny tři díly Pohledů soběslavských
za 500 Kč. Jednotlivé díly také nabízíme za zvýhodněnou cenu 250 Kč. Knihy se za zvýhodněnou cenu prodávají pouze v infocentru, v budově městského úřadu
č. 59, kancelář č. 206.
Opět jsme vydali tištěný kalendář akcí v Soběslavi
pro rok 2018. Obsahuje přehled kulturních, společenských a sportovních akcí, které se budou konat v našem
městě. Kalendář si můžete vyzvednout v infocentru
na městském úřadě č. 59 nebo v kulturním domě, kině,
knihovně a bude k dispozici také v obou muzeích
od začátku května. Věříme, že vám pomůže se zorientovat v široké nabídce.		
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VYBRANÉ AKCE NA DUBEN
Výstavy:
do 27. 4. Výstava Cesta ze závislosti, Čajovna - kavárna Rolnička
16. 4. - 18.5. Na cestě ke zdraví - výstava MŠ Duha, vernisáž 17.4. od 16.30
h, městská knihovna Soběslav
28. 4. – 31.10. Soběslav - město pětilisté růže - umělecko-historická expozice připomínající čtyřsetleté působení Rožmberků ve městě, Rožmberský dům
28. 4. – 2.6. Pohádky, pověsti, bajky - výstava keramiky, Rožmberský
dům, vernisáž 27. 4.
28. 4. – 31.10. Příroda Táborska - největší přírodovědecká expozice
v jižních Čechách, Rožmberský dům
Akce v Soběslavi:
1. 4. Burza a trhy drobného zvířectva a farmářských produktů
- areál Českého svazu chovatelů, 7 - 11 h
2. 4. Ecce Homo - beatové velikonoční pašije v podání Anonym Voice
a hostů, kostel ČCE, 18 h
4. 4. Etiopie - jednou stopou po střeše Afriky, Rožmberský dům, 17 h
7. 4. PRODOLI Soběslavské okruhy - 43. ročník závodů v silniční
cyklistice, nám. Republiky, 9.30 h (více na str. 22)
7. 4. Ukliďme Česko - celostátní úklidová akce
13. 4. Po škole! - Flow Track se skupinou Městská, ZUŠ Soběslav, 19 h
21. 4. Petanque, park u kina, 15 h
24. 4. O. Havelka a MELODY MAKERS - První křaplavka jazzová
- koncert, KDMS, 19 h

OBNOVA PROMENÁDY
POKRAČUJE
Odstraněním 13 lip v druhé polovině března pokračovala
postupná obnova parku na Promenádě, kterou město
započalo před více než pěti lety. Přesné určení kácených
stromů proběhlo za přítomnosti ing. Pavla a ing. Ivany
Popelových, České Budějovice. Stromy v parku nejsou
obecně v dobrém zdravotním stavu, což vyplývá i ze
studie Optimalizace správy veřejné zeleně zpracované
manželi Popelovými. Pro kácení jsou v každé etapě
zvoleny stromy tak, aby jejich odstranění umožnilo
novou výsadbu. Po odfrézování pařezů bude na místo
odstraněných stromů vysázeno zhruba 20 nových lip
a pět kaštanů (jírovec červený).
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ

25. 4. B
 rány památek dokořán - prezentace významných památek v Soběslavi,
infocentrum, 9 - 16 h
29. 4. Deskohraní - deskové hry, kinokavárna, 14 - 17 h
29. 4. Smím prosit? - divadelní hra, KDMS, 19 h
30. 4. Stavění máje - stavění tradičním způsobem, krojované vystoupení, nám.
Republiky, 15 h
30. 4. Čarofest a pálení čarodějnic - zábavné soutěže pro děti, kapely,
občerstvení, areál Aeroklubu Soběslav, 17 h
Více akcí naleznete v kulturní rubrice (od str. 11) a sportovní rubrice (od str. 22)

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 11. 4. a 25. 4.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

Český svaz chovatelů ZO Soběslav

10.000 Kč

činnost

10.000 Kč

okresní výstava
drobného zvířectva

10.000 Kč

farmářské trhy města

Český svaz včelařů Soběslav ZO
Soběslav

7.000 Kč

odborný seminář

Ochrana fauny České republiky
Votice

30.000 Kč

činnost

Český kynologický svaz ZKO
Soběslav

5.000 Kč

činnost

Český rybářský svaz MO Soběslav

1.000 Kč

dětské rybářské závody

4. schůze Rady města Soběslavi, která
se konala 22. února 2018.

Usnesení č. 4/041/2018

Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s organizacemi a spolky na poskytnutí finančních příspěvků
ze schváleného rozpočtu města na rok 2018
následujícím způsobem (viz tabulka).

Usnesení č. 4/042/2018

Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě
projektu úpravy předprostoru ZŠ E. Beneše
a gymnázia v Soběslavi.

Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav 6.000 Kč

činnost

Soběslavská chasa mladá

5.000 Kč

činnost

20.000 Kč

akce, vystoupení

Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“

13.000 Kč

činnost

Baráčníci – VI. župa B. Jablonského

5.000 Kč

činnost

Chrámový sbor sv. Petra a Pavla

8.000 Kč

činnost

Pěvecký sbor Novita Soběslav

12.000 Kč

činnost

Usnesení č. 4/043/2018

Rada města bere na vědomí vyúčtování
vodného a stočného za rok 2017 zpracované provozovatelem vodohospodářského
majetku města – firmou Čevak, a. s., České
Budějovice, v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou.

5.000 Kč

festival pěveckých sborů

Soběslavský žesťový orchestr

7.000 Kč

činnost

Komorní pěvecký sbor Anonym
Voice

15.000 Kč

činnost

Florbal Soběslav, z. s.

16.000 Kč

činnost

15.000 Kč

turnaje, školní turnaj

Náhodný výběr – kapela

10.000 Kč

činnost

Farní sbor Českobratrské církve
evangel.

8.000 Kč

Živý betlém

Hudebně literární seskupení
HAMAVE

10.000 Kč

činnost

10.000 Kč

doprovodný hudební nástroj

Rodičovské centrum Sobík

10.000 Kč

činnost

Michaela Oubramová Radová

20.000 Kč

Kreativ – 2x

Svaz tělesně postižených Soběslav

12.000 Kč

činnost

Společnost „I MY“ Soběslav

12.000 Kč

činnost

2.000 Kč

akce Zkusme to spolu

2.500 Kč

Hračkofest

SNN – poradenské centrum Tábor

5.000 Kč

činnost

Český červený kříž OS Tábor

5.000 Kč

činnost

Rada města souhlasí s obsazováním uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi
dle návrhu předloženého sociálně zdravotní
komisí rady města.

Diakonie ČCE – středisko Rolnička

20.000 Kč

Dobrovol – festival

5.000 Kč

Rolničkování – oslava dne dětí

5.000 Kč

Dobroběh

Fokus Tábor, z. s.

5.000 Kč

činnost

Usnesení č. 4/047/2018

Svaz diabetiků Tábor

2.000 Kč

činnost

Taneční oddíl United Movement

10.000 Kč

činnost

TJ Sokol Soběslav

20.000 Kč

činnost

TJ Spartak – oddíl ledního hokeje

25.000 Kč

hokejové turnaje dětí

TJ Spartak – oddíl kopané Soběslav

10.000 Kč

O pohár starosty města, turnaje
přípravek

TJ Spartak – „Sport pro všechny“
– ženy

4.000 Kč

činnost

Usnesení č. 4/044/2018

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2017
mezi městem Soběslav a Ing. Adolfem
Jebavým, ADOS, Brno, kterým se mění název projektové dokumentace k územnímu
řízení z bruslařské dráhy na „Výuková cyklistická a bruslařská dráha“.

Usnesení č. 4/045/2018

Rada města souhlasí s programem 17. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 21. 3. 2018 od 18:00
hod. v malém sále Kulturního domu města
Soběslavi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Závěrečný účet města za rok
2017
Změna č. 1 rozpočtu města v roce
2018
Pověření rady města k provádění
rozpočtových opatření
OZV města Soběslavi č. 1/2018
o nočním klidu
Majetkové převody
Různé

Usnesení č. 4/046/2018

Rada města souhlasí s uzavřením nových
smluv o běžných účtech města zřízených u
České spořitelny, a. s., dle návrhu předloženého vedoucí finančního odboru MěÚ paní
Marcelou Kolouškovou.

Usnesení č. 4/048/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. Jiřím
Sukdolem, Rudolfov, na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny v budově čp. 55/I v Soběslavi

Tabulka k usnesení č. 4/041/2018
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DN 300 včetně přípojek v ulici Na Ohradě
v Soběslavi, které se uskutečnilo 19. 2. 2018
na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení
se stala firma Čevak, a. s., České Budějovice,
za cenu 536.086 Kč + DPH.

Krasobruslařský klub Soběslav

15.000 Kč

akce, vystoupení

Dům dětí a mládeže Soběslav

20.000 Kč

karneval, mikulášská, zvonkový
průvod

10.000 Kč

vystoupení mažoretek a roztleskávaček

TJ Spartak – AIKIDO

10.000 Kč

činnost

Švec cyklo team

50.000 Kč

Soběslavské okruhy, cyklomaraton

Vodní záchranná služba Soběslav

40.000 Kč

činnost

Aeroklub Soběslav

10.000 Kč

den dětí, pálení čarodějnic
„Čarofest“

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Výměna výloh a stavební úpravy vstupních fasád budov č. p. 144
a 145 na náměstí Republiky v Soběslavi“, které
se uskutečnilo 19. 2. 2018 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka
a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu 805.664 Kč
+ DPH.

Veterán car club Soběslav

10.000 Kč

O pohár města Soběslavi

Usnesení č. 4/059/2018

Mgr. Lenka Čápová – ABELIA

6.000 Kč

silvestrovský běh ulicemi města

Římskokatolická farnost Soběslav

10.000 Kč

Noc kostelů

Spolek aktivního stáří

3.000 Kč

činnost

M. Procházková

5.000 Kč

olympijský běh

Setkání s hudbou, o. s.

25.000 Kč

komorní festival 2018

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Výměna stropní
konstrukce v objektu bývalé školy Nedvědice čp. 3, Soběslav“, které se uskutečnilo
21. 2. 2018 na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma Jihostav Soběslav,
s. r. o., Soběslav, za cenu 399.280,53 Kč + DPH.

Soběslávka, z. s.

10.000 Kč

činnost

Hudební folková skupina Flow Track

5.000 Kč

činnost

Usnesení č. 4/060/2018

APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor

5.000 Kč

činnost

Domácí hospic Jordán

5.000 Kč

činnost

Pavel Snášel

5.000 Kč

Country festival Plovárna

Město Tábor

4.000 Kč

soutěž Talent roku

školy Soběslav

5.000 Kč

lehkoatletické závody škol

za cenu 55.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 4/049/2018

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 „Klenovice: přípojka k. NN Komrska“ na
pozemcích p. č. 3751 a 3755 v k. ú. Klenovice,
které jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 4/050/2018

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 „Soběslav: výměna olejových kabelů“ na
pozemku p. č. 3861 v k. ú. Soběslav, který je ve
vlastnictví města.

Usnesení č. 4/051/2018

a. s., České Budějovice, v souvislosti s realizací akce „I. Želeč, Želeč – Soběslav – VN“
na pozemcích p. č. 1947/7, 1950/2 a 3878
v k. ú. Soběslav, které jsou ve vlastnictví města.

Usnesení č. 4/054/2018

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Jihočeského kraje – Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2018, Opatření č. 3: „Příprava
projektové dokumentace pro provedení stavby
týkající se Opatření č. 1 nebo 2 s podmínkou
následné realizace do 3 let“, na realizaci projektu s názvem „Příprava projektové dokumentace na akci „Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“
s celkovými náklady ve výši 650.000 Kč včetně
DPH. Spolufinancování města ve výši 130.000
Kč bude zajištěno ze schváleného rozpočtu
města na rok 2018.

Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Naděždou
Boucníkovou, Zvěrotice, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 27,10 m2 v domě čp. 112 v Palackého
ulici v Soběslavi na dobu 5 let od 1. 3. 2018
do 28. 2. 2023.

Usnesení č. 4/055/2018

Usnesení č. 4/052/2018

Rada města ruší usnesení č. 8/119/2017 ze dne
18. 4. 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 „Chlebov: Příp. NN Vondruška“ na pozemcích p. č. 1038/7 a 1050/2
v k. ú. Chlebov, které jsou ve vlastnictví města.

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení organizovaného Stavební poradnou,
spol. s r. o., České Budějovice, na výběr dodavatele veřejné zakázky: „Úpravy centrální části
náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy, 5. etapa“, které se uskutečnilo 15. 2. 2018.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Spilka a Říha, s. r. o., Soběslav, za cenu
26.924.977 Kč + DPH.

Usnesení č. 4/053/2018

Usnesení č. 4/057/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Soběslav a E.ON Distribuce,

Rada města projednala návrh změny rozpočtu města na rok 2018 – rozpočtové opatření
č. 1/2018 – předložený vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 4/056/2018

Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy kanalizačního řadu

Usnesení č. 4/058/2018

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele nových dětských hřišť v ulici Na Ohradě
a Na Svépomoci, který se uskuteční na MěÚ
Soběslav 12. 3. 2018 v 13:00 hod. pro hřiště Na
Ohradě a v 13.30 hod. pro hřiště Na Svépomoci,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Mgr. Michal Pánek – člen ZM
• Ludmila Zbytovská – členka RM

Usnesení č. 4/061/2018

Rada města souhlasí na návrh jednatele Správy
města Soběslavi, s. r. o., p. Vladimíra Falady
s nákupem osobního automobilu zn. Fiat
Ducato HDI-20, rok výroby 2012, za cenu
220.000 Kč od fyzické osoby do vlastnictví
SMS, s. r. o. Nákup automobilu bude financován z rozpočtu společnosti. Stávající vozidlo
Renault Trafic, rok výroby 1996, bude odprodáno prostřednictvím autobazaru.

Usnesení č. 4/062/2018

Rada města projednala návrh obecně závazné
vyhlášky č. 1/2018 o nočním klidu předložený
vedoucí odboru organizačního a správy majetku
paní Věrou Hanzalovou a doporučuje jej po zapracování připomínek z jednání RM zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 4/063/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, na zajištění přeložky zařízení
distribuční soustavy v souvislosti s realizací
budoucí stavby „Místní komunikace Na Pískách – větev A – Soběslav – I. etapa“ za cenu
252.022 Kč.

duben 2018

USNESENÍ

5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 13. března 2018
Usnesení č. 5/064/2018

a) Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Poliklinika Soběslav za rok
2017 předloženou paní Janou Hákovou, která je
pověřená řízením organizace. Kladný výsledek
hospodaření ve výši 104.159,22 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. Rada
města schvaluje rozpočet Polikliniky Soběslav
na rok 2018 v předloženém znění.
b) Rada města souhlasí s navýšením mezd lékařů a zdravotních sester na LSPP v Soběslavi
dle návrhu předloženého paní Janou Hákovou
s účinností od 1. 4. 2018.

Usnesení č. 5/065/2018

Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Soběslav, Nerudova ul., za rok 2017 předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 441,90
Kč bude převeden do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán
MŠ Nerudova na rok 2018 v předloženém znění.

Usnesení č. 5/066/2018

Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok
2017 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou Krejčovou. Kladný výsledek hospodaření
ve výši 43.332,11 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 32.000 Kč do fondu odměn
a 11.332,11 Kč do rezervního fondu školy. Rada
města schvaluje rozpočet a odpisový plán MŠ
Duha na rok 2018 v předloženém znění.

Usnesení č. 5/067/2018

Rada města schvaluje účetní závěrku Základní
školy Soběslav, Komenského ul., za rok 2017
předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Janem Holasem. Kladný výsledek hospodaření ve výši
8.996,06 Kč bude převeden do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského na rok 2018 v předloženém znění.

Usnesení č. 5/068/2018

Rada města schvaluje účetní závěrku Základní
školy Soběslav, tř. Dr. E. Beneše, za rok 2017
předloženou ředitelem ZŠ Mgr. Vlastimilem
Říhou. Kladný výsledek hospodaření ve výši
560,85 Kč bude převeden do rezervního fondu
školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2018 v předloženém znění.

Usnesení č. 5/069/2018

Rada města souhlasí s podáním žádosti ZŠ
E. Beneše na realizaci projektu „Venkovní učebna pro přírodovědné předměty se sociálním zázemím v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50“ prostřednictvím MAS Lužnice
o dotaci z programu IROP „Zvyšování kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“.
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Celkové náklady projektu činí 3.922.116,45 Kč,
spoluúčast školy činí 196.105,82 Kč.

Usnesení č. 5/070/2018

Rada města projednala závěrečný účet a účetní
závěrku města Soběslavi za rok 2017 předložené vedoucí finančního odboru MěÚ paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje je zastupitelstvu
města ke schválení.

Usnesení č. 5/071/2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh rozsahu kompetencí, kterými zastupitelstvo města pověří radu k provádění rozpočtových opatření, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5/072/2018

a) Rada města bere na vědomí výsledek
inventarizace majetku a závazků města
Soběslavi, městských částí Chlebov a Nedvědice a Sboru dobrovolných hasičů, provedené
k 31. 12. 2017, dle zápisu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ paní Alenou
Pickovou.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku
z evidence za rok 2017 dle návrhu předloženého
inventarizační komisí.

Usnesení č. 5/073/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a firmou Tareka, s. r. o.,
Tábor, na zajištění výkonu technického dozoru
stavebníka na stavbě „Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy,
5. etapa“ za cenu 195.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 5/074/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi
městem Soběslav a p. Milanem Holým, Planá
nad Lužnicí, na zajištění výkonu BOZP na stavbě „Úpravy centrální části náměstí Republiky
v Soběslavi – stavební úpravy, 5. etapa“ za cenu
65.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 5/075/2018

Rada města souhlasí s uzavřením dohody
mezi městem Soběslav a Husitským muzeem
v Táboře na provedení záchranného archeologického výzkumu při akci „Úpravy centrální
části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební
úpravy, 5. etapa“ za cenu 190.500 Kč + DPH.

Usnesení č. 5/076/2018

Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a Stavební
poradnou, spol. s r. o., České Budějovice, na zajištění zadávacího řízení pro výběr dodavatele
na veřejnou zakázku „Zimní stadion v Soběslavi – snížení energetické náročnosti“ za cenu
75.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 5/077/2018

Rada města na základě výsledku výběrového
řízení organizovaného ředitelem Základní školy
Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Mgr. Vlastimilem Říhou souhlasí s použitím finančních
prostředků z investičního fondu školy na nákup
zařízení na přípravu jídel – kuchyňského robota ALBA RE 22 od firmy RO Gastroservis-CB,
s.r.o., České Budějovice, za cenu 193.600 Kč s
DPH.

Usnesení č. 5/078/2018

Rada města schvaluje výsledek výběrových řízení na dodavatele nových dětských hřišť v uli-

cích Na Ohradě a Na Svépomoci, která se uskutečnila 12. 3. 2018 na MěÚ Soběslav. Vítězem
výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště
v ulici Na Ohradě se stala firma Wotan Forest,
a. s., České Budějovice, za cenu 372.900 Kč
+ DPH. Vítězem výběrového řízení na dodavatele dětského hřiště v ulici Na Svépomoci se stala firma Wotan Forest, a. s., České Budějovice,
za cenu 375.070 Kč + DPH.

Usnesení č. 5/079/2018

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „ČOV Soběslav – obnova plynojemu“, který se uskuteční 26. 3. 2018 v 13:00
hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Jan Pehe – člen ZM
• Ing. Václav Fučík – Čevak, a. s.
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Kamil Modl – člen ZM
• Luděk Pysanczyn – Čevak, a. s.

Usnesení č. 5/080/2018

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Vybudování místní komunikace Na
Pískách Soběslav – 1. etapa“, který se uskuteční
9. 4. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Václav Nedvěd – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Mgr. Michal Pánek – člen ZM

Usnesení č. 5/081/2018

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce: „Oprava místních komunikací, zpevněných ploch a parkovišť v Soběslavi“, který
se uskuteční 9. 4. 2018 v 14:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Václav Nedvěd – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Mgr. Michal Pánek – člen ZM

Usnesení č. 5/082/2018

Rada města souhlasí s prominutím jednoho
měsíčního nájemného za pronájem nebytových
prostor firmě Alena Bicerová, Soběslav, v domě
čp. 102 na náměstí Republiky, Soběslav I, který
je ve vlastnictví města, z důvodu havárie na odpadních rozvodech.

Usnesení č. 5/083/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene na uložení dešťové
kanalizace mezi městem Soběslav jako oprávněným, Jihočeským krajem jako povinným,
a SŽDC, Praha, jako investorem stavby, v souvislosti s realizací akce „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí
n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L.

duben 2018
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– Soběslav“ a „SO 51-70-03.11 Žst. Soběslav,
dešťová kanalizace, 1. etapa“ na pozemku
p. č. 3975/1 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Usnesení č. 5/084/2018

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi
městem Soběslav a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti s budoucí realizací
projektu „Revitalizace autobusového nádraží v Soběslavi – dopravní přestupní terminál“
za cenu 598.565 Kč.

USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 21. března 2018

rozhodnutím – bez omezení,
2.

přijetí a čerpání finančních darů
v souladu s věcným usnesením kompetentního orgánu města – bez omezení,

3.

při vzniku havárie, živelní události
a nutnosti zajistit odstraňování škod
a také k odvrácení možných škod
– bez omezení,

4.

technických úprav rozpočtu vlivem
změny předpisů, které mají vliv na
rozpočet – bez omezení,

5.

zaúčtování daně z příjmů právnických
osob, jejíž je obec příjemcem – bez
omezení,

6.

úhrady pokut, odvodů a penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy
schválení rozpočtového opatření
je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
– bez omezení,

ZM 17/137/2018

a) Zastupitelstvo města uděluje souhlas
s celoročním hospodařením města Soběslavi
za rok 2017 a schvaluje závěrečný účet města
Soběslavi za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Soběslavi za rok 2017, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo města schvaluje účetní
závěrku města Soběslavi za rok 2017.

ZM 17/138/2018

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Soběslavi – rozpočtové opatření
č. 1/2018 – v předloženém znění.

ZM 17/139/2018

1. Zastupitelstvo města stanovuje radě města
rozsah kompetencí k provádění rozpočtových
opatření v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. a), v platném
znění, a to s účinností od 1. 4. 2018 v nezbytně
nutných případech takto:
1.

přijetí, čerpání a úpravy účelově určených transferů z jiných rozpočtů
(včetně průtokových) a zapojení
vlastních zdrojů v souladu s platným

7.

přesunu rozpočtových prostředků
mezi oddíly a paragrafy rozpočtové
skladby, které nemají dopad do salda rozpočtu do výše 1.000.000 Kč
u jedné změny rozpočtu s ohledem

na zachování věcného účelu akce,
8.

čerpání rezerv (včetně zapojení
položky 8115) do výše 50 % rozpočtu
akce, maximálně však do 1.000.000
Kč v jednotlivém případě na úhradu
nutného výdaje souvisejícího s realizovaným plánovaným projektem, a to
za předpokladu, že uskutečnění výdaje nesnese odkladu,

9.

přesunu finančních prostředků v paragrafech mezi položkami třídy
5 – běžné výdaje a třídy 6 – kapitálové výdaje – bez omezení,

10. zvýšení příjmové části města do výše
500.000 Kč v jednotlivém případě
včetně použití ve výdajové části.
2. O všech radou města provedených rozpočtových opatřeních bude zastupitelstvo města
informováno na nejbližším zasedání.

ZM 17/140/2018

Zastupitelstvo města schvaluje obecně
závaznou vyhlášku města Soběslavi č. 1/2018
o nočním klidu v předloženém znění.

ZM 17/141/2018

Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebních pozemků v lokalitě u sídliště Svákov takto:
Vylicitovaná
cena v Kč
včetně DPH

poz.
č.

parc. č. v k.ú.
Soběslav

m2

Nabyvatel

1.

2103/548

744

Kristýna Hačecká, Soběslav

2.

2103/549

743

Vladimír a Věra Mattaneliovi, Praha

1.000.000

3.

2103/556

924

František Klípa, Soběslav, a Alena Klípová,
Tábor

1.200.000

4.

2103/555

906

Věra Krlínová, Strančice

1.050.000

5.

2103/554

889

Daniel Vilím a Zdeňka Drsová, Soběslav

1.150.000

6.

2103/552

872

Michal Vaněk, Soběslav, a Michaela Maxová
Č. Budějovice

1.000.000

7.

2103/551

854

Leoš Pěknic, Soběslav

8.

2103/351

854

Pavel a Jana Dvořákovi, Soběslav

960.000

970.000
1.010.000

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE SOBĚSLAV ZA ROK 2017
SHRNUTÍ ČINNOSTI
Strážníci městské policie slouží v průběhu pracovního týdne od 07:00 do 24:00 hodin. V pátek a o víkendech jsou služby plánovány více na noční
hodiny, v pátek od 20:00 hodin, v sobotu od 22:00 hodin s koncem služby ve 03:00 hodiny. Od pátečního odpoledne do neděle 22:00 hodin drží
jeden ze strážníků pohotovost na služebním mobilním telefonu pro řešení vzniklých neodkladných situací. Město je monitorováno třinácti kamerami
instalovanými na jedenácti kamerových bodech. Obsluha kamerového systému je zajištěna městskou policií ve všední dny od 07:00 do 24:00 hodin.
V noční době od 00:00 do 07:00 a o víkendech pracují kamery bez obsluhy MP dle nastaveného programu nebo jsou obsluhovány na pracovišti
OO PČR Soběslav.

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI

- ranní kontroly u přechodu pro chodce
na křižovatce ulice Lužnická x I/3 - E55
ve dnech školního vyučování
- zajištění pravidelných čtvrtečních trhů
– kontrola dodržování tržního řádu a úhrady poplatků za užívání veřejného prostranství a veřejného pořádku
- dohled nad zábory veřejného prostranství

(lešení, stavební materiál...) – kontrola na
místě, pořízení fotodokumentace, kontrola
následného úklidu veřejného prostranství
a uhrazení poplatků za zábory
- kontrola úhrady poplatků za ostatní zábory (trvalá parkovací místa, reklamní tabule, prodejní stánky)
- odchyt volně pobíhajících psů v kata-

stru města, předání majiteli či umístění
v záchytném kotci MP, případně odvoz
do útulku v Táboře, kontrola úhrady poplatků ze psů za daný rok
- kontroly dodržování dopravních předpisů,
měření rychlosti vozidel radarem, evidence a řešení zjištěných přestupků a následné
předávání přestupků ke správnímu řízení.

duben 2018
- kontroly neznámých a problémových osob
(bezdomovci, osoby podezřelé z užívání
návykové látky, podezřelí nebo podomní
prodejci...), instalování přenosného kamerového systému v místech, kde je potřeba
monitorovat pohyb těchto osob či jinou
nežádoucí činnost
- pochůzková činnost po městě s důrazem na
jeho problémové lokality, okrajové části
a místa, kde se zdržuje mládež (chatové oblasti, opuštěné nebo neudržované
nemovitosti, sídliště, parky, dětská hřiště, plovárna, hřbitov, prostory u marketů, Promenáda, u garáží, u kina, vlakové
a autobusové nádraží, noční podniky, herny)
- kontroly dodržování vyhlášek města (zákazu volného pohybu psů ve městě, zákazu pití alkoholických nápojů v místech,
pro která platí zákaz požívání, znečištění
veřejného prostranství, poškozování veřejně prospěšných zařízení, neoprávněné
ukládání odpadu)
- spolupráce se školami, školkami: besedy
v rámci prevence sociálně patologických
jevů (šikana, užívání návykových látek,
kriminalita, doprava), ukázky činnosti
a vybavení MP, exkurze dětí na služebně
MP (prohlídka Městského kamerového
dohlížecího systému)
- spolupráce s jinými organizacemi:
besedy se členy Svazu tělesně postižených
v Soběslavi (problematika prevence seniorů a osob s tělesným postižením)
- spolupráce s odbory městského úřadu:
předávání podkladů pro vymáhání neuhrazených poplatků ze psů a na místě
nezaplacených pokut, pořizování fotodokumentace poškozeného majetku, doručování písemností, odchyt zvířat, asistence
při jednáních s problémovými občany,
při odstraňování vraků motorových vozidel z veřejných komunikací, podněty pro
obnovu dopravních značek, dopravních
značení a umísťování směrových tabulí,
účast na případové konferenci sociálního
odboru
- spolupráce s Policií ČR: kontroly dodržování zákazu nalévání alkoholu mladistvým
a nezletilým, kontroly okrajových a chatových oblastí, kontroly a předvádění osob,
pátrání po osobách a vozidlech (nutný
přístup do registrů), účast jako nezávislá
osoba při ohledání místa trestného činu,
domovní prohlídce nebo otevření bytu, řízení dopravy při dopravních nehodách, měření rychlosti jízdy v katastru města, ukládání
a poskytování záznamů z Městského
kamerového dohlížecího systému
- spolupráce s organizacemi města:
řízení dopravy při opravách komunikací
a úpravách zeleně, hlášení závad na veřejném prostranství (znečištění či poškození
komunikací, veřejně prospěšných zařízení, objektů, nefunkční veřejná osvětlení
a semafory, poškození dopravního značení, založené skládky)
- spolupráce s občany: příjem a řešení podnětů, připomínek a stížností
- řízení dopravy a kontrola dodržování
veřejného pořádku při společenských akcích konaných na veřejném prostranství
– soběslavské slavnosti, stavění máje, festival dechových hudeb, sraz historických
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-

vozidel, cyklistické závody, Mikulášské
oslavy, Rozsvěcení vánočního stromu,
Rolničkování, Zvonkový průvod, Česko
zpívá koledy, Živý betlém a další
přebírání a evidence nálezů – následné
předání nálezu majiteli či příslušnému
odboru městského úřadu
zajištění fungování městského kamerového
dohlížecího systému v pracovní dny v době
od 07:00 do 24:00 hodin
zpracování měsíčních zpráv o činnosti
městské policie, které jsou pravidelně
předkládány vedení města
při zjištění vybraných přestupků ze zákona
o přestupcích následná lustrace přestupce
v centrálním registru přestupků, po
vyřešení zadání údajů do registru, nahlížení
a zadávání dat do registru ISEP

STŘELBY
V roce 2017 neproběhl výcvik střelby
na střelnici. Evidence ukládání zbraní a výdeje
střeliva je řádně vedena v knihách výdeje příjmu
zbraní a střeliva. Vrchní strážník a všichni čtyři
strážníci jsou ustaveni jako zbrojíři z důvodu
zajištění výdeje a předání služebních zbraní.
FYZICKÁ PŘÍPRAVA
Výcvik strážníků probíhal v posilovně MP
v rozsahu osm hodin měsíčně v pracovní
době odpolední služby, s možností cvičení i
mimo pracovní dobu. Také byla využívána
tělocvična, popřípadě hřiště na TJ Spartak
v rozsahu šest hodin měsíčně. V měsíci březnu
byla prověřena fyzická kondice všech strážníků.
Testovaní strážníci vyhověli daným kritériím
a prokázali dobrou fyzickou připravenost.
V roce 2017(mimo měsíce červen – září),
v rozsahu pět hodin měsíčně, pravidelně 2x do
měsíce, probíhal praktický výcvik sebeobrany
(aikido) v tělocvičně TJ Spartak. Výcvik vedl
strážník Hejl (2. dan aikido).
VZDĚLÁVÁNÍ
V dubnu se vrchní strážník M. Drs zúčastnil
pravidelného semináře pro řídící pracovníky
MP na Pracově. Vrch. str. Drs, str. Fiala,
str. Zíka a str. Hejl absolvovali semináře na
VŠERS v Českých Budějovicích, především na
téma: novely zákonů 250/2016 Sb., 251/2016
Sb, 65/2017Sb. a 553/1991 Sb. a ošetřování
a odchyt zvířat. Vrch. str. Drs a str. Fiala a Zíka
složili povinnou atestaci před komisí MVČR
s platností osvědčení na tři roky. V měsíci
listopadu se zúčastnil vrch. str. Drs semináře
pro velitele MP a řídící pracovníky ve středisku
AMOS v Českých Budějovicích.
SLUŽEBNÍ VOZIDLO
Služební vozidlo Citroen Berlingo je využíváno ke kontrolám v kempech a v rekreačních
oblastech v okrajových částech katastru města a dále je pravidelně užíváno v nočních hodinách v týdnu, v sobotu a v neděli pro noční
službu strážníků MP a pohotovost. Vozidlo
je využíváno při potřebě rychlého zásahu, při
kontrolách v chatových oblastech, pro rychlé přesuny a při kontrolách benzinových čerpacích stanic, určených objektů a prostor
a při kontrole města v průběhu noční směny od
20:30 do 24:00 hodin. Všechny jízdy jsou evidovány v knize jízd a během jízdy je pořizován
záznam na kameru umístěnou na čelním skle
vozidla. Na konci roku 2017 mělo vozidlo na-

jeto 109 728 kilometrů. Za rok 2017 bylo ujeto
9 572 kilometrů. Na vozidle byly provedeny
standardní servisní úkony, dále potom výměna
stabilizačních tyček na přední nápravě a úprava
zamykání zadních dveří.
MOBILNÍ KAMERY
Mobilní kamery byly v roce 2017 instalovány
celkem v 11 případech. Kamery byly instalovány s cílem zachytit pachatele poškozování majetku a krádeží 2x, porušování dopravních předpisů 1x, znečištění veřejného prostranství 1x
a nedovolené ukládání odpadu 5x. Jedna kamera je instalována v průběhu provozu veřejného
koupaliště dlouhodobě červen až září z důvodu
poškozování a krádeží jízdních kol. Kamerovým systémem bylo zjištěno 21 pachatelů, kteří
odkládali nedovolený odpad, 11x nedovolené
užití parkoviště pro osoby s postižením - předáno do spr. řízení, 1x instalováno pro potřebu
PČR k trestné činnosti poškozování cizího motorového vozidla. Jedna kamera snímá od října
odtažené vozidlo na SMS. Ve služebním vozidle
je nainstalována kamera nepřetržitě zaznamenávající průběh služby při použití služebního vozidla.
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ
DOHLÍŽECÍ SYSTÉM
V roce 2017 byl provoz dispečinku MP zajištěn
od pondělí do pátku v době od 07:00 do 24:00
hodin. Ke konci roku 2017 bylo v provozu
14 kamer (10 otočných a 4 pevných) na 12
kamerových bodech. Servis prováděly firmy
Elkom – Zdeněk Vedral a DCSS. V průběhu
roku bylo realizováno: výměna kamery
u zim. stadionu, nová otočná kamera K1 a
nová panoramatická kamera u K1 (původní
kamera byla instalována na areál TJ Spartaku
za poškozenou bleskem), nový TV monitor
na MP, nová pevná kamera (mimo systém
MKDS s vlastním záznamem a wifi
- na kontejnery s tříděným odpadem + notebook.
Server MP doplněn o 2 ks HDD 2x 3TB
+ externí disk 3TB na záznamy. Na dispečinku
MP byl proveden upgrade Ateasu. Kamerový
systém slouží ve městě od roku 2006 a byl
instalován hlavně z důvodu prevence sociálně
patologických jevů a kriminality ve městě.
KOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
Městská policie Soběslav disponuje třemi
kusy mobilních vysílaček Motorola a jednou
základnovou vysílačkou. Při komunikaci
strážníků na hlídce (popř. na služebně) s občany
města nebo s hlídkami OO PČR je používána
trvalá telefonní stanice nebo mobilní telefon.
Trvalé spojení s vrchním strážníkem M.
Drsem je zajištěno pomocí druhého mobilního
telefonu. Na služební mobilní telefony jsou také
napojeny alarmy objektů města. Komunikace
s občany přímo na služebně MP je zajištěna
prostřednictvím operátorky v pracovní dny od
07:00 do 24:00 hodin.
POHOTOVOST
V rámci pohotovosti o víkendech bylo v roce
2017 realizováno 39 výjezdů.
POPLATKY VYBRANÉ V HOTOVOSTI
Na pokladně MP Soběslav jsou vybírány
poplatky pro různé odbory městského úřadu.
V roce 2017 byly zaevidovány příjmy ve výši
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1 220 696 Kč, z toho na poplatcích bylo vybráno
1 002 096 Kč a dalších 218 600 Kč evidováno
jako pokuty MP. Poplatky jsou evidovány
programem Pokladna.
UHRAZENÉ POKUTY VYBRANÉ
V HOTOVOSTI NA POKUTOVÉ BLOKY
Celkem
za rok 2017

POČET
POKUT

ČÁSTKA
V KČ

1 336

218 600

POKUTY NA MÍSTĚ NAZAPLACENÉ
V roce 2017 udělili strážníci MP Soběslav
celkem 42 pokut na místě nezaplacených
v celkové částce 17 400 Kč. Z toho bylo
řádně zaplaceno 26 pokut v částce 8 100 Kč,
16 pokut v celkové částce 9 300 Kč nebylo
v termínu uhrazeno. Tyto pokuty byly předány
k vymáhání finančnímu odboru Městského
úřadu Soběslav.
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Ke správnímu řízení v roce 2017 bylo předáno
66 přestupků, z toho 57 přestupků v dopravě
a devět přestupků jiných.
ODCHYT VOLNĚ
POBÍHAJÍCÍCH ZVÍŘAT
V roce 2017 bylo odchyceno celkem 19 psů.
Z tohoto počtu byl jeden pes umístěn do útulku
v Táboře na základě smlouvy, kterou uzavřelo
město Soběslav s Technickými službami Tábor.
Zbývající psi byli předáni majitelům, kteří
se o ně přihlásili nebo na základě místní
znalosti strážníků. V roce 2017 bylo přijato
na MP pět nalezených koťat, pro která byla
nalezena náhradní péče. Otázka umístění
nalezených koček ale není dlouhodobě
vyřešena. Dále v roce 2017 byla nalezena
1 podchlazená srna – byla zajištěna péče
záchranné stanice ve Voticích. MP v roce 2017
zajišťovala likvidaci šest uhynulých zvířat.
ZÁVĚR
Veřejný pořádek:
V roce 2017 došlo opakovaně k poškozování
majetku sprejerstvím. Ve všech případech
MP oznamovala tuto trestnou činnost OO
PČR Soběslav. Pachatel této trestné činnosti

není do současné doby odhalen nebo ,,lépe“
prokázána trestná činnost. V rámci prevence
užívání alkoholických nápojů, tabákových
výrobků a návykových látek mladistvými
byl užíván certifikovaný přístroj na měření
množství alkoholu v dechu zn. Drager
a jednorázové analyzátory na základní druhy
návykových látek. V průběhu roku bylo
předáno k dalšímu řešení sociálním odborem
šest mladistvých. Při kontrolách v nočních
podnicích, v prodejnách s večerním prodejem
a v parcích bylo řešeno sedm případů nalévání,
prodeje nebo poskytnutí alkoholu mladistvému.
Zaměření strážníků bylo primárně na uživatele
alkoholu v parcích a na jiných veřejných
místech a večerkách. Případy, kdy osoby
požívaly alkohol na místech zakázaných
obecně závaznou vyhláškou města Soběslavi,
byly řešeny pouze výjimečně. V letních
měsících docházelo k narušování veřejného
pořádku především znečišťováním veřejného
prostranství zanecháváním odpadků na místech,
kde se ve večerních a nočních hodinách schází
mládež (např. na Promenádě, u baru Domino…
). Vykácením náletového porostu v okolí skate
hřiště razantně ubylo znečišťování prostranství
a poškozování zařízení. Jako vhodné
opatření v některých lokalitách, kde dochází
ke znečišťování prostranství, se osvědčilo
nasvícení těchto míst, čímž dochází ke ztrátě
anonymity osob zdržujících se na těchto místech.
V průběhu roku 2017 nedocházelo k navýšení
počtu narušování veřejného pořádku a to v rámci
přestupkového zákona nebo porušováním
vyhlášek a nařízení města. Zákazem kouření
v restauracích a barech se sice zvýšil počet lidí
v nočních hodinách na veřejném prostranství
před podniky, ale k zásahům při rušení nočního
klidu nebo veřejného pořádku docházelo
pouze u baru Domino. Znečištění, které
vzniká především odhazováním nedopalků,
řeší úklidem provozovatelé barů a hospod.
DOPRAVA
V průběhu roku 2017 došlo realizací parkoviště
s omezenou dobou stání u polikliniky
ke zlepšení možnosti zaparkování motorového
vozidla pro pacienty. Přetrvávajícím stavem je,
že přibližně 80 % parkovacích míst ve středu
náměstí je obsazeno motorovými vozidly
trvale. Doporučujeme po rekonstrukci náměstí

v roce 2018 změnit dobu stání na parkovištích
na náměstí Republiky na straně přilehlé
ke kruhovému objezdu a na dobu 4 hodin.
Rovněž bude dle MP nutné vyřešit parkování
v ul. Bezděkova tak, aby byla parkovací místa
vyhrazena především pro obyvatele zde trvale
žijící, např. rezidentní stání.
Stále chybí ve městě nebo v blízkosti města
parkoviště pro nákladní vozidla, jejichž řidiči
musí vykonávat povinnou přestávku, nebo pro
řidiče nákladních vozidel, kteří mají trvalý pobyt
v Soběslavi. Prostor za vlakovým nádražím,
který je často využíván řidiči kamionů, není
v majetku města. V ostatních lokalitách je stav
obdobný jako v roce 2016.
MAJETEK
Přestupková i trestná činnost majetkového charakteru ve městě je vykazována pouze v jednotlivých případech, nedochází k systematické
nebo dlouhodobé činnosti. Výjimku částečně
tvoří sprejerství, i když i tato trestná činnost
je oproti minulým letům na ústupu. Pachateli
jsou jednotlivci.
STATISTIKA
POČET
Přestupky řešené blokově
Přestupky řešené
napomenutím od 1.7.
Předvedené osoby / použití
donuc. prostř.

1378
54
3/3

Poskytnutí první pomoci

4

Nálezy předané majitelům

59

Otevření bytu

1

Trestné činy předané PČR

13

Napadení strážníka

1

Pokus o útěk při
předvedení/zadržení

1

Miroslav Drs
vrchní strážník MP Soběslav

ANKETA MEZI ZASTUPITELI
Do dubnového čísla měsíčníku se redakční rada rozhodla zařadit dobrovolnou anketu mezi členy Zastupitelstva města Soběslavi. Účastníci
ankety odpovídali na otázku: „Co v našem městě hodnotíte pozitivně a co by se dle Vašeho názoru mělo ještě zlepšit? Dokážete navrhnout konkrétní řešení, která by k lepšímu stavu přispěla?“. Rozsah ankety musel být z důvodu velkého počtu zastupitelů (21) omezen.
Všechny odpovědi zaslané do redakci si mohou čtenáři přečíst na straně 8 a 9.
V zastupitelstvu jsem dvě volební období a zažila jsem nespočet jednání, kompromisů a někdy i osobních střetů. Přesto si myslím, že se za své město
není potřeba stydět. Každé září mi to potvrzuje i 300 zdravotních sester přijíždějících na celorepublikovou konferenci zdravotníků a mnozí občané
města. Pozitivně hodnotím Kino Soběslav, podporu spolků a organizací, turistickou destinaci Toulava, protipovodňová opatření, rekonstrukci náměstí,
odbahnění Nového rybníka, chystanou novou obřadní síň, investice do oprav školek a škol, vyhlášku o hracích automatech a klidu ve městě, prodej
pozemků pro výstavbu rodinných domků a jiné. Prostor ke zvelebení města vidím ve spolupráci s učilištěm v Soběslavi a v zadání některých zakázek
i jim. Alternativní tresty a dluh městu bych nechala v některých případech jedincům odpracovat spolu s veřejně prospěšnými pracemi.To, co mě ale
bolí nejvíce, je dostupnost lékařské péče, bohužel celorepubliková - zdejší pohotovost nemá službukonající lékaře.Věkový průměr praktických lékařů
je žalostný a v případě, že z nich odejde každý, kdo dosáhl důchodového věku, zbývají nám v Soběslavi dva praktičtí lékaři, dva zubaři a gynekologové, nový chirurg a pediatři, kteří do šesti let budou v důchodovém věku též.
Marcela Hánová
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Mnohé se změnilo k lepšímu, něco se ale dle mého názoru nepovedlo. V první řadě jsem ráda, že jsme se ještě jednou na jednání zastupitelstva vrátili k vyhlášce o regulaci provozování hazardních her na území města. Od samého počátku byli členové za KSČM proti povolení umístění hracích
automatů kdekoli. Také bych se ráda vrátila k nedokončenému projektu umístění sběrných nádob na biologický odpad. Nápad se mi velmi líbil,
v některých městech naší republiky funguje bez problémů. Velmi bych tedy ocenila, kdyby Rada města Soběslavi znovu zvážila možnost tento
projekt uskutečnit. Již dříve jsem také poukazovala na stížnosti obyvatel, že když se chtějí k životu a problémům ve městě v Soběslavské hlásce vyjádřit, jejich článek většinou není zveřejněn. Navrhovala jsem, aby byla jedna stránka vyhrazena těmto příspěvkům, samozřejmě v souladu
s tiskovým zákonem. Možnost občanů vyjádřit se je jistě důležitá. Určitě by se nějaká pravidla našla. Do dalších jednání přeji všem stávajícím členům
zastupitelstva hodně sil. Ty nové, kteří budou zvoleni v podzimních volbách našimi spoluobčany, prosím, aby svoji kandidaturu předem pečlivě zvážili
a po zvolení pak byli nejen viděni, ale hlavně aby byli slyšet. Protože jejich ústy promlouvají občané k vedení města a tudíž ke zlepšení života v něm.
Růžena Dómová
Na Soběslavi hodnotím pozitivně mj. občanskou vybavenost, ať už v podobě sportovního areálu, kina nebo veřejného koupaliště, které slouží nejen
místním obyvatelům, ale i těm z okolí. Většina těchto věcí není vždy v podobně velkých městech samozřejmostí.Co aktuálně považuji za velký problém, je parkování v centru města. Osobně bych řešení viděla především v nerušení stávajících parkovacích míst a hledání prostor pro vybudování
nových. Představa, že lidé v dnešní době nebudou jezdit auty nebo že se jejich počet bude snižovat, je naivní. Regulace parkování by měla být kompromisem mezi místními obyvateli a návštěvníky. Lidé s trvalým pobytem nebo platnou nájemní smlouvou v centru by měli mít možnost získání rezidentní
karty za rozumný poplatek. Karta by měla být vázána na danou osobu, nikoli SPZ - to aby lidé nemuseli běhat na úřad, když si koupí nové auto nebo
když jim v servisu půjčí náhradní. Návštěvníci by měli mít možnost krátkodobého stání zdarma, delšího za symbolický poplatek. Jaké řešení však
bude nakonec přijato, zatím není jasné a kromě mě záleží i na dalších 20 zastupitelích.
Iveta Matějů
Pozitivně hodnotím rekonstrukci náměstí, které se mění v příjemný prostor. Oceňuji využití kamenných velkoplošných dlažeb v kombinaci s kostkami
a zároveň postupnou redukci asfaltových ploch na nutné minimum. Zároveň považuji za vhodné řešení úpravy parkování v centru města. Situace se od
doby zavedení nových pravidel pro parkování zlepšila a na základě osobní zkušenosti ji jako takovou považuji za vyhovující. Velice oceňuji investice
města Soběslav do budov ve sportovním areálu. Rekonstrukce, které jsou již provedené, a ty, které nás ještě čekají, jsou nezbytně nutné pro bezpečné
fungování sportovišť v areálu. Rezervu vidím ještě ve využití prostoru v lokalitě za řekou směrem ke kempu TJ Spartak Soběslav pro volnočasové
aktivity (in-line, cyklistika, atd.). Vím, že takovéto plány dlouhodobě existují a rád bych se osobně na jejich realizaci podílel, stejně tak jako na modernizaci prostor kempu TJ Spartak Soběslav (dětské hřiště, chatky, restaurace).
Michal Pánek
Jako naše město chápu celou aglomeraci Nedvědice – Soběslav – Klenovice – Chlebov. Toto uskupení obcí má obrovskou výhodu, že se nachází
na soutoku Černovického potoka a řeky Lužnice. K oběma tokům se ale chováme, jako kdyby do města ani nepatřily a jednotlivé obce nejsou vzájemně
propojeny jinak než silnicí. Řeku a potok jsme zavřeli za hráze a nemáme ani metr cyklostezky. Napravit to by mohla pomoci architektonická soutěž.
Odborníci by měli navrhnout, jak město zatraktivnit tak, abychom byli pyšní, když městem a jeho okolím provedeme návštěvu. Zastupitel by ale
především měl zastupovat názory občanů, jeho vlastní názor by neměl být nejdůležitější. Proto konkrétní seznam návrhů na zlepšení města naleznete
ve sdíleném dokumentu na internetu na adrese novasobeslav.jdem.cz. Jsou zde návrhy jako cyklostezky, kolostavy, vysokorychlostní internet, protizáplavová opatření, funkční centrum města s funkční dopravou a parkováním... Do tohoto sdíleného dokumentu můžete psát své návrhy i vy.
Martin Kákona
V posledních letech byla v Soběslavi realizována řada akcí, jejichž výsledkem je zkvalitnění života ve městě, např. výstavba koupaliště, rekonstrukce
hradu, rekonstrukce kina, nová sportovní hala, výkup a následný prodej pozemků na výstavbu rodinných domků za Sídlištěm Svákov. Samozřejmě
nemohu opomenout právě probíhající rekonstrukci náměstí. Stále je ale co zlepšovat. Každý problém má zpravidla několik možných řešení, některá
jsou lepší, některá horší. Při výběru jsme ovšem vždy limitováni technickými, finančními, časovými, personálními nebo legislativními omezeními.
Z důvodu těchto omezení často není možné vybrat řešení absolutně nejlepší, ale řešení nejlepší v rámci daných možností a to vždy s sebou přináší
určité kompromisy. Nakonec i to, co je nejlepší, je relativní a subjektivní – každý můžeme mít na stejnou věc jiný názor. Proto považuji za nejdůležitější neprosazovat za každou cenu svůj názor, ale umět vyslechnout i názory ostatních a při společné diskuzi nalézt řešení přijatelné pro všechny.
Pavel Lintner
Pozitivně hodnotím postupnou realizaci plánovaných investičních záměrů a přípravu řady dalších projektů, pro které se řeší financování jako např.
předprostor u gymnázia a ZŠ, dopravní terminál, nádvoří KDMS, obřadní síň a další. Mám radost, že je město bez dluhu a chystá rekonstrukci centrální
plochy, na kterou jsou připraveny vlastní zdroje. Abychom dělali město pro občany a s občany, potřebujeme naslouchat a společně komunikovat.
Vytvořením nových komunikačních kanálů bychom mohli dosáhnout zlepšení. Větší pozornost věnovat revitalizaci zeleně a využitelnosti veřejného
prostoru, který s tím souvisí. Konstruktivně řešit problémy bez ohledu na vlastní zájem a hledat pro ně kvalitní řešení ve prospěch občanů. Cestou
je partnerská komunikace nás všech.
Alena Krejčová
Když se otočím do minulosti před rok 1989, vidím šedivé a smutné město. Když se kolem sebe rozhlédnu dnes, vidím naše město rozkvetlé do krásy.
Nebudu vypočítávat, co se v Soběslavi všechno podařilo. Byl by to velmi dlouhý výčet - vidíme to kolem sebe na každém kroku a mne to naplňuje radostí. Na druhé straně jsou v našem městě některé věci, které mne trápí. Na prvním místě je to velmi špatná kvalita ovzduší vážně ohrožující
zdravotní stav obyvatel, zejména dětí (zhoubné nádory, bronchiální astma atd.). A přitom bychom všichni pro zlepšení mohli mnoho udělat (používat
správné palivo, mít v pořádku kotel a nespalovat odpadky, zejména plasty produkující při hoření jedovaté zplodiny. Také impregnační závody našemu ovzduší neprospívají. Dále mne tíží počínající nedostatek lékařů s problémem pokrytí zdravotních služeb - zejména lékařská pohotovost - což je
bohužel celostátní problém. Také mne mrzí, když některé soukromé objekty ruší krásu města svým zchátralým vzhledem. Rozhlédněme se kolem sebe
a začněme každý sám u sebe a měňme k dobrému věci, které můžeme ovlivnit. Abychom měli zdravé a krásné město, záleží na nás všech.
Jan Chabr
Pozn. redakce:
V anketě mezi zastupiteli zazněla poznámka ohledně neuveřejňování příspěvků v Soběslavské hlásce, kterou bychom rádi uvedli na pravou míru.
Za dobu činnosti současné redakce a redakční rady (tj. od června 2016) byly do redakce Soběslavské hlásky zaslány tři příspěvky vyjadřující názory
obyvatel, které se týkaly dění v Soběslavi a nebyly uveřejněny. Redakční rada k tomu měla opodstatněné důvody, o nichž byl autor příspěvku informován. Příspěvky, které se netýkají dění v Soběslavi (příp. okolí), do obecního měsíčníku zařazovány nejsou. Stránka pro vyjádření názorů přispěvatelů
v Hlásce byla zavedena již v prosinci minulého roku.
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VZPOMÍNÁME
„Čas prý rány hojí, je to ale zdání,
stále je v srdci bolest a tiché
vzpomínání.“
Dne 7. 4. 2018 je to již 17 smutných
let, co nás opustil pan Jaroslav
Švepeš ze Soběslavi. Vy, kteří jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Slunce už nehřeje, hvězdy Ti nesvítí,
už není naděje.

Za život projdeme mnoho cest,
směřují tam i zpět.
Jsou deštivé i slunné,
veselé i smutné.
Kam směřují cesty další,
život zdá se mi nějak kratší.
Na další cestě
sejdem se jindy,
teď chybíš nám tu WENDY.
Dne 9. 4. 2018 uplyne 10 let,
co zemřel náš kamarád Pazdera
Jan (Wendy).

Dne 6. 4. 2018 to bude smutných 30
let, co odešel můj bratr pan Jaroslav
Karkula, rodák ze Soběslavi.
Stále vzpomíná a nezapomene tvá sestra.

Dne 25. 4. 2018 uplyne 10 smutných let od úmrtí mého tatínka
pana Jaroslava Streita. Stále
nám velmi schází. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Dcera Helena s rodinou.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Eliška Zakouřilová
Kristýna Žáčková
Pavel Novák
Nově narozeným občánkům přejeme
šťastný život.
Úmrtí:
Marie Brabcová
Alena Bínová
František Hron
Jarmila Skůpová
Anna Řezníčková
Jiří Pajtl
Jaroslav Vlach
Václav Švejda
Pavel Zeman
Olga Lintnerová
Jiřina Mixová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Dne 6. dubna uplyne 5 let,
co nás navždy opustil náš
milovaný pan Jan Dvořák.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

Utichlo tvé srdce a milý hlas. V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Dne 1. 4. uplyne smutný rok, co nás navždy opustila
milovaná manželka, maminka, babička, prababička
paní Věra Kučerová.
Za tichou vzpomínku děkuje manžel, děti, vnoučata
a pravnoučata.
S bolestným zármutkem v srdci vzpomínáme na paní Olgu
Lintnerovou, která nás po
dlouhé těžké nemoci navždy
opustila dne 24. 2. 2018. Jako
zdravotní sestra celý život pomáhala nemocným a starým lidem.
Od roku 2002 pracovala v nově
vybudovaném Senior-domu v
Soběslavi, kde po mnoho let působila jako vrchní sestra. Celá
rodina si nesmírně váží těch, kteří pomáhali v těžkých chvílích,
aděkuje všem spolupracovnicím, přátelům a známým za nespočet projevených soustrastí.
Nikdy nezapomeneme.
manžel Petr Lintner

srdečně zve
na

beatové velikonoční
pašije

ECCE HOMO
2. 4. 2018
od 18 h

evangelický kostel
Dne 30. 4. 2018 oslaví 95. narozeniny paní
Marie Trucová ze Soběslavi. Milá maminko,
děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás s láskou
vykonala a hlavně za to, že jsi. Přejeme Ti ze srdce
do dalších let dostatek zdraví, radost z každého
dne a pohodou na těle i na duchu. Jménem rodiny
a přátel dcera Irena a syn Rudolf.

Ecce Homo je hudební pašijové
pásmo, jehož autorem je Pavel
Hladký. Děj posluchače přenese
do posledních dnů Ježíše Krista
na zemi – od poslední večeře
po ukřižování.
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SETKÁNÍ S HUDBOU 2018
Na co se můžete těšit?
Renomované interpretační kurzy a oblíbený hudební festival
letos proběhne od 30. 6. do
10. 7. a oslaví jubileum! Malou ochutnávku z programu
prodlouženého festivalu Vám
přinášíme již dnes. Váš sluch
v létě v Soběslavi potěší (vedle
jiných) následující umělci:
• nejlepší český houslista
Josef Špaček v doprovodu
svého dvorního klavíristy
Miroslava Sekery
• Baroccosempregiovanne,
renomovaný pardubický
komorní soubor složený ze
špičkových mladých profesionálních hudebníků
• houslistka Jitka Šuranská,
držitelka dvou Andělů v

kategorii world music (a na
další dva byla nominována)
• Libor Šmoldas, absolutní
špička evropské jazzové
kytary představí písně Jaroslava Ježka

ný lektorům a organizátorům
kurzů a potom tradičně tři závěrečné koncerty: jedno matiné
a dva večerní.
redakce

• klarinetové kvarteto Cantarinaclarinete (zpívající
klarinety), čtyři půvabné
dámy tvořící netradiční
hudební seskupení
Jeden večer bude věnovaný
také spolupráci se soběslavskou ZUŠ a sborem Anonym
Voice pod vedením Ireny Molíkové. Ani letos ale nemůže
chybět koupaliště a Domácí výroba čili Pecky všecky
a samozřejmě vás čekají interní
koncerty. Čili večer věnova-

„OD TÁBORA...“ NA MOTORCE
DO ETIOPIE
Na středu 4. 4. (od 17 hodin v soběslavském
Rožmberském domě) jsme pro Vás připravili
závěrečnou přednášku 19. ročníku cestopisného
cyklu „Od Tábora až na konec světa“ s názvem
Etiopie – jednou stopou po střeše Afriky.
S táborskou rodačkou Mgr. Lenkou Slatinskou
(žijící v Turovci) projedeme etiopskou náhorní
plošinou do úrodných údolí jižní Etiopie a zpět,
abychom potvrdili, že i samotná cesta může být
cíl. Čeká nás vyprávění o cestě bez turistického
průvodce a bez honby za senzacemi, o cestě
v sedle dvoutaktního motocyklu a vzduchem
s příchutí červeného prachu.
DUDÁCKÁ BESEDA
PO STO LETECH V SOBĚSLAVI!
V rámci historicko-vlastivědného cyklu „Staré
i nové zvěsti“ Vás ve středu 11. 4. od 17
hodin srdečně zveme do Rožmberského domu
na netradiční komponovaný večer, jímž bude
rekonstrukce národně-buditelského programu
Dudácké besedy, s nímž historik a knihovník
Čeněk Zíbrt vystoupil roku 1919 u nás
v Soběslavi. Před sto lety byly dudy již
téměř zapomenutý nástroj a málo se dnes ví,
že je pro Čechy znovuobjevil právě Zíbrt. Sehnal
si dudáka, houslistu, sestavil program Dudácké

besedy a na konci světové války a v prvních
letech Československé republiky objížděl země
české. Jeho besedy byly nesmírně populární,
během necelých čtyř let absolvoval na 300
veřejných vystoupení a tato přednášková pouť
se mu na několik let stala hlavní náplní života.
O aktuální provedení besedy se zaslouží historici
z Prácheňského muzea v Písku Mgr. Jan Kouba
a Mgr. Zdeněk Duda, dudák Martin Matějka
a houslistka Ludmila Vilánková.
ŽELEZNICE JINDŘICHOHRADECKÁ…
8. ročník historicko-vlastivědného cyklu „Staré i nové zvěsti“ zakončíme ve středu 18. 4.
(od 17 hodin) ve Weisově domě ve Veselí nad
Lužnicí, a to přednáškou na téma Historie
a současnost jindřichohradecké úzkokolejky.
Historik a archivář PhDr. Pavel Matlas, Ph.D.
nás seznámí s příčinami vzniku této výjimečné
technické památky, s okolnostmi, kterým vděčíme za její zázračné udržení v provozuschopném stavu, i se současnými aktivitami, které
si kladou za cíl její propagaci a zapojení
do rozvoje turistického ruchu na pomezí jižních
Čech, Vysočiny a Rakouska. Povídání bude doprovázeno ilustračními snímky, převážně dobovými fotografiemi kombinovanými se stavebními a technickými výkresy.
… I VESELSKÁ
Se spolkem Přátelé historie Veselí nad Lužnicí
a okolí Vás v sobotu 21. 4. zveme na další
z procházek za místní historií, tentokrát
nazvanou Železniční stanice ve Veselí nad
Lužnicí. Sraz je v 9 hodin před nádražím.
Budeme si vyprávět o počátcích železnice
v Čechách, prohlédneme si staré fotografie
a pohlednice Veselí a Mezimostí a zjistíme,
jaké primáty v rámci celého Rakouska-Uherska

má místní stanice. A že i ve Veselí býval
protiatomový kryt.
POHÁDKY, POVĚSTI
A BAJKY Z KERAMIKY
Konec dubna je každoročně časem první
z vernisáží letní muzejní sezony, kterou
zahajujeme tradiční výstavu keramiky. Již 14.
prezentace tvorby dětí i dospělých z keramických
kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM
Tábor vedených Janou Povondrovou tentokrát
představí pohled místních tvůrců na svět
pohádek, bajek a pověstí. Zmíněná vernisáž se
uskuteční v pátek 27. 4. v 17 hodin, Rožmberský
dům s výstavou i stálými expozicemi Příroda
Táborska a Soběslav – město pětilisté růže bude
otevřen od soboty 28. 4. (denně kromě pondělí
9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00), výstava keramiky
potrvá až do 2. 6. Další objekty Blatského
muzea (soběslavský Smrčkův dům a veselský
Weisův dům) otevíráme v úterý 1. 5.
ZA OBOJŽIVELNÍKY
NA DRÁCHOVSKÉ TŮNĚ
S příchodem jara startuje i 16. ročník exkurzí
„Přírodou krok za krokem“, a to v sobotu
28. 4. výpravou za obojživelníky přírodní
rezervace Dráchovské tůně. Pod vedením
Mgr. Davida Fischera, zoologa Hornického
muzea v Příbrami, navštívíme lokalitu, která
prochází 2. fází velkolepé revitalizace s cílem
zajistit optimální podmínky pro zdejší život
chráněné ryby piskoře pruhovaného a řady
druhů obojživelníků a plazů. Sraz je v 9:30
hodin u mostu v Dráchově, doporučujeme vzít
si s sebou holínky.
Na viděnou na našich akcích se těší
RNDr. Daniel Abazid, Mgr. Petr Šťovíček a kol.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

Program – duben 2018
Pravidelné akce:
Pondělí
Úterý
Středa

18.00

Argentinské tango

16.00

Diaklub (vždy poslední úterý v měsíci!)

20.00

Divadelní soubor Chvalovský

13.30

Senior klub

15.30

Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců

17.00

Loutkářský soubor Kašpárek

Čtvrtek

18.00

JÓGA s Michaelou Klos (kontakt 602 143 866)

Pátek

19.00

Soběslavská chasa mladá

Další program:
Středa 4.4.

17.00

Sobota 7.4.

9.00

Loutkářský soubor Kašpárek a kamarádi, Křemílek a
Vochomůrka, pohádka, loutkový sál, vstupné dospělí 20 Kč
a děti 10 Kč
Výroční schůze MO ČRS, velký sál
Univerzita třetího věku, malý sál

Úterý 10.4.

10.00

Čtvrtek 12.4.

17.00

Astrál

Neděle 22.4.

10.30

Divadélko Mrak, Krejčovská pohádka, velký sál, vstupné dospělý
50 Kč, děti 40 Kč, rodinné 2.,3…dítě zdarma

Úterý

24.4.

19.00

Ondřej Havelka a jeho Melody makers to tentokrát vezmou od
První křaplavky jazzové, koncert, velký sál, vstupné 390 Kč

Neděle 29.4.

19.00

Činoherní studio Bouře, Smím prosit?, divadelní představení,
hrají Jan Révai, Martin Polách/Igor Bareš, Robert Jašków,Kateřina
Janečková, Petr Pěknic/Karel Zima velký sál, vstupné mimo
předplatné 320 Kč

Připravujeme pro vás na květen:
8.5.

17.00

Koncert Swingband, na náměstí!

Úterý 15.5.

19.00

Caveman, divadelní představení, velký sál

Sobota 19.5.

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

Neděle 20.5.

10.30

Úterý

Tři pohádky s písničkou, divadelní představení, velký sál

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

TANEČNÍ KURZY 2018
Taneční kurzy povedou opět
manželé Alena a Jaroslav
Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 8. září od 18
hodin – končíme Věnečkem
8. prosince 2018. Kurzovné
je 1 300 Kč. (10 x sobota od
18 – 21 hod., Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot ! )
Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete během měsíce června na www.kdms.cz.!
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný) !
Přihlášení si mohou od března zajít do kanceláře KD pro průkazku a zaplatit hotově nebo
i na účet KD Soběslav č. 19–0044450257/0100
a po telefonické dohodě vám pošleme průkazku poštou.

SRPEN 1968 v Soběslavi
Vážení čtenáři, velice rádi bychom ve spolupráci s Vámi připravili výstavu fotografií a dobových dokumentů majících souvislost s událostmi srpna 1968 přímo v Soběslavi. Pokud
byste měli zájem podělit se o poklady svých
archivů s ostatními, kontaktujte nás prosím
na adrese Kulturního domu města Soběslavi,
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav nebo na telefonech 381 524 261 nebo 776 015 859; email:
kdms@seznam.cz. Nějaké materiály již máme
k dispozici, ovšem možná nám chybí právě
ty Vaše. Uzávěrka je plánována na konec dubna 2018; výstava ve věži Hláska pak bude
zahájena 21. srpna 2018. Děkujeme.
Petr Valeš, ředitel KDMS

POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONCERTU ONDŘEJE HAVELKY A MELODY MAKERS
Vzhledem k tomu, že panu Havelkovi
definitivně posunuli termín premiéry jeho filmu
na 18. 4., dochází tímto ke kolizi s koncertem
v Soběslavi. (Je to jeho první celovečerní
režijní práce a podle ukázek si myslíme,
že film bude sledován ostřížím zrakem jak
kritiky, tak i diváctva - čili musí být u věci
osobně přítomen… Mgr. Lukáš Herink,
impresário)

Velmi se všem omlouváme a děkujeme
za pochopení.

POHÁDKY V KDMS
Křemílek a Vochomůrka
4. dubna

17 h

Termín koncertu je stanoven na úterý
24. 4. 2018 od 19.00 hodin.

Krejčovská pohádka
22. dubna

10:30 h
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ZVEME DO DIVADLA
Neděle 29. dubna v 19.00 hodin
Smím prosit?
(Gérard Bitton a Michel Munz)
Činoherní studio Bouře
„Ďábelský plán, jak splnit
poslední vůli tetičky…“
Henri de Sacy je vášnivým milovníkem všech žen. Jednoho
dne se dozvídá, že má po své tetě
zdědit balík peněz pod podmínkou, že se do roka ožení. Ale jak
se nemuset své vášně k ženám
vzdát a zároveň splnit kladenou
podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější. Svižná komedie, která
nabízí vtipné dialogy a krásné
herecké příležitosti.

Hrají: Henri - Jan Révai, Edmond
- Martin Polách / Igor Bareš,
Norbert - Robert Jašków, Elsa
- Kateřina Janečková, Dodo
- Petr Pěknic / Karel Zima.
vstupné 320 Kč

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska připravilo opět pro tento rok akci „Brány památek dokořán“. Členská města a vlastníci památek se tak připojují k Mezinárodnímu
dni památek a sídel, který vyhlásilo UNESCO
už v roce 1982 a připadá na 18. 4. Během dubna se proto otevírají památky, pořádají prohlídkové okruhy, výstavy, koncerty, přednášky apod. Soběslav
se k tomuto významnému dni připojuje už poněkolikáté. Letos
jsme pro vás spolu s oddělením památkové péče připravili přednášku týkající se Městské památkové zóny Soběslav a prvorepublikových staveb na území města. Akce proběhne ve středu
25. 4. 2018 v prostorách informačního centra (nám. Republiky
148) od 9 do 16 hodin.
		
-pim-

STAVĚNÍ
MÁJE

30.4.2018

Soběslavské náměstí od 15:00
O zábavu se postará kapela Kocour & Friends
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ZPRÁVY Z KNIHOVNY
MŠ Nerudova Soběslav
slaví narozeniny
Mateřská školka Nerudova uskutečnila u nás v knihovně výstavu obrázků
a fotografií k příležitosti 50. narozenin od založení školky. Dne 15. 3.
se zde konala vernisáž, kterou krásnými slovy uvedla paní ředitelka Bc.
Eva Kuklová. Dětičky si pro rodiče a návštěvníky připravily opravdu dokonalý kulturní zážitek v podobě retro cvičení, tance a zpěvu (viz foto)
a celou knihovnou se linula pozitivní atmosféra.
Je krásné a nostalgické, jak se na fotografiích nacházejí místní čtenáři
a zároveň i jejich děti či vnoučata. Rádi bychom poděkovali celé školce
za krásnou výzdobu knihovny a zároveň jim popřáli mnoho dalších úspěšných let a akcí. Výstava školky potrvá do 10. 4.

Výstava MŠ Duha
Mateřská školka Duha pořádá v naší knihovně od 16. 4. výstavu s názvem

„Na cestě ke zdraví“. Vernisáž výstavy se bude konat 17. 4. od 16:30
a výstava potrvá až do 18. května. Všichni jste srdečně zváni.

MŠ DUHA
Co je u nás nového?
V rámci celorepublikového projektu Celé
Česko čte dětem nám
přišli číst žáci ze ZŠ E.
Beneše. Školáci přečetli
dětem úryvky z pohádkových knížek a společně jsme strávili příjemné dopoledne. V rámci
projektu jsme vyzvali také rodinné příslušníky,
zda chtějí přijít dětem zpestřit odpočívání po
obědě. Ve všech třídách se tak s knížkou vystřídali maminky, tatínkové, sourozenci i prarodiče. Každodenní činnosti se snažíme dětem
okořenit také doplňkovým programem školy,
v měsíci únoru tak děti měly možnost zhlédnout
krátký film o podmořském světě ve sférickém
kině přímo v mateřské škole a v březnu k nám
zase zavítala exotická zvířata ze Zoo Dvorec u

měňovat, ruku k dílu přiloží i rodiče našich dětí
na společné brigádě, která nás čeká začátkem
měsíce dubna. Předškoláci už se těší na spaní
ve školce, které pro ně připravují paní učitelky
ze zelené a fialové třídy. V dubnu také chystáme
vernisáž výstavy naší školy v prostorách městské knihovny, tentokrát na téma zdravý životní
styl.

Borovan, konkrétně ibis posvátný a dikobraz.
Děti si měly možnost obě zvířata zblízka prohlédnout a dozvěděly se o nich spoustu zajímavých informací.

Co nás čeká v měsíci dubnu?
Naše zahrada se pomalu, ale jistě začala pro-

MŠ NERUDOVA
Každým rokem před zápisem
do prvních tříd navštěvují naši předškoláci své kamarády v prvních třídách. Nebylo tomu ani jinak v pondělí 12. 3. 2018, kdy jsme s dětmi ze
tříd Sluníčkové, Měsíčkové a Hvězdičkové navštívili
ZŠ E. Beneše. Paní učitelky M. Šonková, E. Červenková a S. Lenkerová předvedly s dětmi ukázkovou
hodinu. Prvňáčci ukázali, jak umí číst, psát, počítat.
Naše děti nezůstaly pozadu. Nejdříve si vyzkoušely,
jak se sedí v lavici a pak plnily úkoly zadané paní učitelkou. Domů si odnášely splněný úkol a první jedničku. Krásně vyzdobené třídy nadchly nejenom děti, ale
i nás dospěláky. Paní učitelky udělaly s prvňáčky od
září velký kus práce a za to jim patří velký dík. Naše
děti dostaly od dětí medaile školáka a prvňáci veselé
záložky. Těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv MŠ Nerudova

Ve čtvrtek 26. 4. v odpoledních hodinách
zveme všechny děti a jejich rodiče, kteří
by chtěli nahlédnout do naší mateřské školy,
na Den otevřených dveří.
Pokud se chcete dozvědět více o chystaných
akcích, nebo se povívat, co se u nás v duhové školce děje, navštivte naše webové stránky
www.msduhasobeslav.cz.
Kolektiv MŠ DUHA
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ZŠ E. BENEŠE

ZŠ KOMENSKÉHO
Poděkování

Školní pěvecká soutěž
„Naše hudební hvězda“
Jako každoročně jsme i letos hledali zpěváky
a zpěvačky, kteří by jeli reprezentovat naši
školu do okresní soutěže „Jihočeský zvonek“
v Táboře. Zorganizovali jsme tedy pro třídy
1. stupně i 2. stupně ve dnech 19., 21. a 28. února školní kola pěvecké soutěže. Své zástupce
do nich vyslaly všechny ročníky a celkem
se soutěže zúčastnilo 58 žáků. Ti soutěžili v kategorii sólový i skupinový zpěv a před porotou
z jejich úst zazněly lidové, umělé i populární
cizojazyčné písničky. Nakonec byly pro reprezentaci školy v okresním kole, která proběhne
22. března, vybrány tyto dívky: Adéla Pánková z IV. C, Sabina Pölderlová z IV. D a Tereza
Jíšková z VIII. B. Přejeme jim hodně úspěchů
a všem, kteří se na soutěži podíleli, děkujeme.

Všechny tři představení
divadelní hry „Dědeček
aneb Musíme tam všichni“
máme zdárně za sebou. Naši žáci sehráli
dvě premiéry pro rodiče a veřejnost, poté
hru představili spolužákům ze školy.
    Dovolte nám, abychom poděkovali
v první řadě našim hercům a herečkám.
V době, která nabízí nespočet možností využití volného času, sáhly děti po té možná
nejtěžší. Naši žáci obětovali několik měsíců nacvičování, memorování textu, shánění kostýmů, rekvizit a mnoho dalšího.
„Odměnou“ jim často byl jen nespokojený
pohled režisérů, mnohdy i jejich zvýšený
hlas. Mohli sedět u počítače, mohli se toulat po městě, místo toho však dřeli a snažili
se udělat maximum pro pobavení svých
známých, kamarádů a učitelů. Podle reakcí
publika je zřejmé, že toto se jim povedlo.

Mgr. Naděžda Vančatová a Mgr. Markéta Vaňáková

Okresní kolo soutěže ve vybíjené
V únoru se žáci a žákyně čtvrtých a pátých tříd zúčastnili okresní soutěže ve vybíjené v Táboře.
Jednotlivá družstva absolvovala několik zápasů, ve kterých ukázala sportovního ducha a odhodlání
se prát až do poslední chvíle. Po veliké snaze a týmové spolupráci sice nevyhráli, ale i tak jsme
na jejich výsledky pyšní. Rádi bychom touto cestou poděkovali za výbornou reprezentaci a věříme,
že si každý zápas patřičně užili. 				
Mgr. Lucie Hovorková
    Rádi bychom poděkovali i Vám, divákům. Od prvního představení se k nám
dostávají samé pozitivní reakce, některé
zprostředkovaně, některé přímo. Jsme rádi,
že večer strávený v divadle nehodnotíte
jako zbytečný a nudný. V pátek 2. března
jsme odehráli představení pro děti 5. – 9.
tříd. Charakter hry a spolužáci na jevišti
– oba tyto aspekty vybízely k vyrušování,
pokřikování a posmívání se hercům. Jsme
rádi, že nic takového nenastalo a publikum
odměnilo herce tím nejlepším – potleskem
a květinami. Někteří diváci prý byli okouzleni natolik, že příští rok by rádi vstoupili
do řad našeho divadelního souboru.

Školní kolo recitační soutěže
V úterý 13. 2. proběhlo školní kolo recitační soutěže 1. a 2. stupně. Mezi přednášejícími z prvního stupně byli žáci prvních až pátých tříd a se svými básněmi předvedli pěkné výkony.
Na 2. stupni projevily zájem o umělecký přednes především dívky z 6. a 7. ročníků. Porota i diváci
měli možnost vyslechnout si básně známých českých básníků, nejvíce oblíbeným byl Jiří Žáček.
Všem děkujeme za účast a těšíme se na setkání v dalším školním roce.
		

Mgr. Renata Šrubařová, Mgr. Jana Jináčková, Mgr. Věra Štěchová

   Náš velký dík patří i všem pracovníkům
kulturního domu. Paní Palasové nejen
za napovídání textu, technikům Tomášovi
a Ivošovi za skvělou práci a panu řediteli
Valešovi za veškerý servis, díky kterému
jsme se mohli starat opravdu jen o nacvičování hry. Stejně jako v loňském roce
děkujeme i Petru Čapkovi za skvělou hudbu, kterou pro naše představení vytvořil.
    Milí herci, milé herečky. Jsme pyšní
na to, co jste dokázali, a děkujeme Vám
za doplnění energie, která mnohdy v dlouhém školním roce učitelům schází. Hlavně
díky Vám víme, že to, co děláme, má smysl a že nejste tak špatná generace, jak se
o vás píše. Jsme rádi, že Vás máme.
Lukáš Lis a Štěpán Ježek, režiséři
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Stříbro z basketbalu

Karneval ve školní družině

Velkého úspěchu dosáhli starší chlapci na domácím basketbalovém
turnaji. Za účasti deseti základních škol jsme sehráli postupně šest utkání
s bilancí 4 výhry a 2 porážky. V celkovém pořadí nám tak patřilo skvělé 2. místo za suverénním vítězem turnaje Gymnáziem Tábor. Úspěch
je o to cennější, že žádný z našich hráčů nehraje tento sport závodně.
Všichni kluci si tak zaslouží velkou pochvalu za bojovnost a obětavost.

V pátek 16. února se konal každoroční karneval ve školní družině. Zavítali k nám princezny, kovbojové, piráti, indiáni a mnoho dalších masek. Karneval byl zahájen promenádou po škole a
nevynechali jsme ani ředitelnu. Poté se všechny masky sešly ve
velké herně, kde pro ně byl připraven program v podobě různých
soutěží.
Na závěr bylo vyhodnocení nejlepších masek a poděkování všem
dětem, které si letos připravily opravdu krásné a nápadité masky.
Tak zase za rok, těšíme se!

Sestava: Forszták, Štětina, Kotalík, Petrásek T., Novák, Paulík, Černík,
Valeš, Vácha, Kraus, Nejedlý.                                                                               
Vladimír Máca

kolektiv vychovatelek ŠD

iBoccia nás baví
Ve středu 21. 2. 2018 se rozhořely boje na meziškolním turnaji v iBoccie. Vzorně připravený a zorganizovaný turnaj jsme si
mohli vyzkoušet poprvé v loňském roce. Moc se nám tato soutěž
zalíbila, a proto jsme s nadšením přivítali pozvání na další ročník. Této hry se zúčastnila čtyři družstva z naší třídy a stejný počet
týmů ze ZŠ Edvarda Beneše. Po úvodních zápasech se rozhodovalo o postupu do semifinále. A všechna naše družstva- Myšáci,
Bočáci, Bagři a Ježci se tam dostala! Samozřejmě také díky našim
kapitánům (Miroslav Forszták, Tomáš Petrásek, Filip Štětina, David Novák), kteří se svým týmům pomáhali a radili. Zlaté medaile
nakonec získali Myšáci, stříbrné Bagři, bronzové Bočáci a bramborové Ježci. Turnaj jsme si všichni užili a těšíme se na další.
                 	

  Ilona Klimešová + 5. A

Zápisy do základních škol zřizovaných městem Soběslav pro školní rok 2018/2019
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost
zákonného zástupce je přihlásit k zápisu k povinné školní docházce dítě, které dosáhne k 31.
srpnu šestého roku věku. Výjimečně je možno
přihlásit i dítě mladší. Zápis se týká také dětí,
kterým byl povolen odklad. Pro zápis k povinné školní docházce je potřeba rodný list dítěte,
průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce. K udělení odkladu
povinné školní docházky je nutné doložit žádost
o odklad souhlasným doporučením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Dle ustanovení § 178 školského zákona
č. 561/2004 Sb., je obec povinna zajistit
podmínky pro plnění povinné školní docházky
dětí s místem trvalého pobytu na jeho území.
Pokud je na území obce více základních škol
zřizovaných touto obcí, stanoví obec školské
obvody. Město Soběslav stanovilo školské
obvody Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2005,
včetně dodatku č. 1/2014.

Vymezení školských obvodů spádových základních škol v Soběslavi je následující:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
- ulice: Bechyňská, Blatská, Česká, Dolní příkopy, Družstevní, Dr. Studničky, Horní příkopy, Jirsíkova, Jungmannova, K Čerazi, Komenského, Kostelní, Krátká, Lesní, Lustigova,
Luční, Lužnická, Mlýnská, Mokerské Strouhy,
Mrázkova, Na Cihelně, Na Jezárkách, Na Petřinách, Na Petříně, Na Pilátě, Na Propadlišti,
Na Svákově, Na Svépomoci, Nad Hvížďalkou, Okružní, Palackého, Polní, Sídliště Míru,
Sídliště Svákov, Slovenská, Svákovská, Školní náměstí, U Hřbitova, U Jatek, U Svákova,
U Vodičků, V Lukách, Wilsonova
- část města Soběslav: Nedvědice
- obce: Vesce, Hlavatce
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
- ulice: Bezděkova, Bočná, Dolní nábřeží,
Havlíčkovo nábřeží, Husova, Chvalovského
nábřeží, Jeronýmova, Jiráskova, K Libouši,
K Sedlečku, Kadlecova, Květnová, Na Dráchovském kopci, náměstí Republiky, Na Brousku, Na Douskách, Na Ohradě, Na Pískách,
Na Pršíně, Na Skále, Na Solinách, Na Švadlačkách, Na Veselce, Na Veselském kopci, Na
Vyhlídce, nábřeží Otakara Ostrčila, Nerudova,
Nová, Obchodní, Petra Bezruče, Petra Voka,

Pod Zadražilkou, Protifašistických bojovníků,
Rašínova, Riegrova, třída Dr. Edvarda Beneše, Tyršova, U Benzínové pumpy, U Čejnova,
U Letiště, U Nového rybníka, U Nádraží, U
Vápenky, V Tobolkách, Vrchlického, Za Jitonou, Za Letištěm, Zahradní, Zátkova, Žižkova,
28. října
- část města Soběslav: Chlebov
- obce: Borkovice, Dírná, Dráchov, Klenovice,
Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě,
Skalice, Třebějice, Vlastiboř, Zvěrotice

Základní škola Soběslav, Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Zápis: 9. a 10. dubna v době od 14.00 h do
17.00 h

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda
Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel: 381 524 015
Zápis: 9. a 10. dubna v době od 13.00 h do
16.30 h

duben 2018

17

DDM
Informace - duben 2018
Srdečně zveme děti i širokou veřejnost
na výstavu prací keramických kroužků
DDM pod názvem POHÁDKY, POVĚSTI, BAJKY, která se koná v muzeu Rožmberský dům v Soběslavi.
Vernisáž k zahájení výstavy se koná
v pátek 27. dubna od 17.00 hodin.
Výstavu můžete zhlédnout od 28. dubna do 2. června, denně (kromě pondělí)
od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00
hodin.
V sobotu 21. dubna pořádáme od 9.00
do 11.00 pro děti od 7 let Tvořivou dílnu.
Tentokrát si děti budou vyrábět úložný
box na časopisy.
Cena dílny (materiál) 60 Kč, pro děti
ze zájmových kroužků DDM 50 Kč.
Zájemci se musí přihlásit předem, nejpozději do 18. dubna v DDM nebo na tel.
381 522 013.
Jaroslava Kohoutová

SOBÍK
S jarními měsíci nás mimo pravidelný program čeká v Sobíku spousta dalších zajímavých akcí. Nejdříve bychom rádi pozvali všechny
rodiny s malými dětmi na „Rodinné odpoledne s pohádkou“, které
se bude konat 7. 4. od 15 h v prostorách kina Soběslav. Pro malé děti
je připraveno pásmo pohádek s názvem „Pohádková zahrádka“, vstupné 50 Kč na osobu. Pro nejmenší děti bude zpřístupněn dětský koutek se zahrádkou, zatímco
rodiče mohou odpočívat u dobré kávy a něčeho dobrého na zub.
Od 23. - 26. 4. pořádáme na Lipně první ročník „Jarního pobytu pro maminky s dětmi“,
kde nás čeká bohatý program jak pro děti, tak pro maminky. Budeme vyrábět jarní dekorace,
pro děti uskutečníme dobrodružnou výpravu a večer si uděláme nácvik na čarodějnice s opékáním vuřtů a minidiskotéku s karnevalem. Kdyby se ještě někdo z maminek chtěl přidat, najdete
detailní informace na našich FB stránkách nebo nás kontaktujte na tel. č. 725 884 824.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Pondělí

Středa

9-11 h Zpívánky pro batolátka ( pro děti 1-4 r., písničky a
říkadla s pohybovými prvky
za doprovodu kytary) + volná
herna.

9-11 h Cvičeníčko pro batolata (1-2r., říkadla, písničky
s pohybovými prvky na rozvoj
jemné a hrubé motoriky) + volná hera

9-11 h Tvoření pro maminky
s dětmi (tvoření pro děti
od 1,5 r., využití různých výtvarných materiálů a technik)
+ volná herna

9.30-10.30 h Cvičení s kočárky

16-17 h Jóga pro děti (5-8 let)

10-11 h Cvičení s kočárky

17.15-18.15 h Jóga pro děti
(9-12 let)

Volná herna začíná po programu v 9.45 h mimo úterý, kdy
je začátek volné herny od 10
h. Lze navštívit i samostatnou
volnou hernu bez programu.
Maminky zde mají možnost
uvařit si čaj nebo kávu.

Úterý

Pozvánka

na výroční
členskou schůzi
Výbor Českého rybářského svazu, místní
organizace Soběslav zve své členy
na výroční členskou schůzi, která
se bude konat dne 7. dubna 2018
od 9 hodin v kulturním domě v Soběslavi
s tímto programem.

9.30-10 h Cvičeníčko pro kojence (od 4 měs., říkadla, písničky s pohybovými prvky,
masáž kojenců, cviky maminek
s dětmi a pod.) + volná herna
16.30-17.30h Těhotenské
cvičení

Čtvrtek

9-11h Cvičeníčko pro děti od
2 do 4 let (říkadla, písničky
s pohybovými prvky na rozvoj
jemné a hrubé motoriky)
+
volná
herna

Pátek

Za kolektiv RC Sobík
Iva Čejková

1. Zahájení, volba komisí
2. Zpráva předsedy o činnosti
za rok 2017
3. Koupě pozemku
4. Výsledek hospodaření za rok
2017
5. Rozpočet na rok 2018
6. Zpráva dozorčí komise
7. Volby výboru a dozorčí komise
8. Vystoupení hostů, diskuze
9. Usnesení, závěr
Petr Lintner
Sobík uspořádal 25. 2. ve velkém sále kulturního domu dětský karneval.

Víkendový pobyt 2018
Jako každý rok v předjaří se členové Svazu tělesně postižených, MO Soběslav zúčastnili
rekondičního pobytu v Lázních Bechyně v počtu 20 osob. V příjemném prostředí lázeňského
domu Olga jsme strávili tři dny rehabilitací a koupelí. Jsme rádi, že můžeme našim členům
zprostředkovat kvalitní rehabilitační péči. Všichni jsme odjížděli s přáním setkat se znovu
v roce 2019.
			
Eliška Plocková
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V SOBĚSLAVI
Naše organizace má ve své hlavní náplni
pomáhat lidem s různým zdravotním omezením.
Nemůžeme suplovat zdravotní péči ale snažíme
se pomáhat v jiné oblasti, neméně důležité pro
spokojený život našich spoluobčanů. Z našich
zkušeností již víme, že je třeba nabídnout
možnost společného posezení, zajet na pěkné
divadelní představení, nebo na výlet po krásách
Jižních Čech. Je většina těch, kteří mají nějaký
zdravotní problém a nemají možnost se sami
dopravit na tyto akce. Dvakrát do roka zveme na
členské schůze hosty z vedení města Soběslavi
i z okolních obcí, které patří k našemu svazu.
Snažíme se tak zprostředkovat našim členům

nejnovější informace z dění kolem nás. V roce
2017 jsme připravili zájezd do Borovan a blízkého okolí. Shlédli jsme divadelní představení
v kulturním domě v Soběslavi. Rekondiční pobyt v Lázních Bechyně, kterého se zúčastnilo
20 členů. Tento pobyt se pravidelně opakuje již
4. rok a zatím se těší oblibě. Zároveň i wellness
pobytů ve V. Mederu a Buku se účastní členové
svazu, i když tyto akce nejsou přímo pořádány
naším svazem.
Také Senior klub, který je pořádán naším
svazem, se těší velké oblibě. Každou středu
odpoledne se scházejí ženy v KD při různých

aktivitách - cvičení, hry, přednášky. Každoročně
v jarních měsících pořáda Senior klub zajímavý
zájezd. Myslím, že tato činnost si již našla své
místo.
Zabýváme se i nadále bezplatně charitativní činností, jak pro potřebné spoluobčany, tak pro děti
z léčebny v Opařanech.
Na závěr bych chtěla poděkovat nejen městu
Soběslav, ale i obcím, které nám přispívají
na činnost. Bez této pomoci, bychom nemohli
uskutečnit většinu akcí.
Eliška Plocková

Na valném volebním zasedání STP MO Soběslav, které se konalo ve čtvrtek 15. 3., bylo zvoleno vedení organizace. Jednotlivé pozice byly obsazeny následovně: předseda: Plocková Eliška, místopředseda: Vavřínová Gizela, hospodář: Ungrová Hana, zapisovatelka: Lozičová Růžena, jednatelka: Antoláková
Alena, členové: Sýbová Jiřina, Kozlová Marie, Vančata Miloslav, Pincová Miroslava, předsedkyně revizní komise: Musilová Marie, členky revizní komise:
Švepešová Vlasta, Břízová Anna. Jako host se akce zúčastnila ředitelka soběslavského senior-domu, která zodpověděla přítomným četné dotazy. O kulturní
program se postaraly děti z MŠ DUHA.

ROLNIČKA
Pomozte Diakonii Rolnička koupit nový mikrobus
Vážení občané Soběslavi,
v posledním dubnovém týdnu, konkrétně ve čtvrtek
26. dubna, možná
opět v ulicích Vašeho města potkáte dobrovolníky ve žlutých
tričkách se zapečetěnými pokladničkami, kteří
Vám nabídnou ke koupi placku s originálním
obrázkem z Diakonie Rolnička. Neodmítnete-li
je, přispějete v rámci 17. ročníku veřejné sbírky Rolničkové dny na koupi nového mikrobusu
pro svoz klientů.
Diakonie Rolnička pomáhá dětem i dospělým
z celého táborského regionu. Aby naše služby
byly dostupné, nabízíme svým klientům i službu dopravy do střediska a zpět domů. V současné době vlastníme čtyři mikrobusy, které každý
všední den obsluhují šest tras a dohromady najedou 800 km za den. Vzhledem k velké vytíže-

nosti našich vozů budeme muset jedno z našich
aut letos vyměnit za nové. Díky výtěžku loňského ročníku této sbírky a výtěžku našich benefičních akcí máme k dispozici téměř polovinu
potřebné částky. Pomozte nám přiblížit se k získání cílové částky i letos, abychom na podzim
tohoto roku již mohli vyjet novým mikrobusem.
Dáte nám tím dárek k 25. narozeninám, které
v tomto roce Diakonie Rolnička oslaví.
Naše sbírka je pořádána dle zákona č.117/2001
Sb., o veřejných sbírkách a podléhá kontrole
Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Děkujeme!

Vaše Rolnička,
Více na www.rolnicka.cz

V pátek 16. 3. v soběslavské čajovně
v Bezděkově ulici vystoupili muzikanti
Filip Pýcha a Will Eifell. Čajovnou zazněla živá folková hudba i melancholické
tóny s náměty více „ze života“, jejichž poslech si přihlížející publikum zpříjemnilo
výběrovou kávou, čajem a jinými dobrotami. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na financování a rozvoj
služeb střediska Rolnička.
redakce
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SOBĚSLÁVKA
PÉTANQUE SE SOBĚSLÁVKOU
Spolek Soběslávka vloni vyzkoušel hraní pétanque ve veřejném prostoru. Pravidelně jsme se setkávali v parku u kina, a kdo přišel, mohl
si zahrát s námi tuto hru s vůní Francie. Letos začínáme znovu, první hru jsme naplánovali na sobotu 21. dubna od 15 hodin v parku u kina,
další pak v dvoutýdenním intervalu. Největší výhodou pétanque je, že ji může hrát opravdu každý a dá se při ní dobře popovídat. Je to týmová
hra a je napínavá až do konce – jediným hodem totiž můžete vyhrát i prohrát celou hru. Tento sport také můžete hrát kdekoliv, potřebujete
jenom volný plácek a sadu koulí. Jestli si chcete aktivně odpočinout a seznámit se s novými lidmi, přijďte. Budeme se těšit. Aktuální informace
najdete na facebooku Soběslávky nebo na našem webu www.sobeslavka.cz.
Za Soběslávku Martina Plátová

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

Dne 13. 2. řídil muž v obci Soběslav
motocykl, jehož RZ byla registrována
na jiný motocykl. Dále bylo zjištěno, že
motocykl nesplňuje technické podmínky
pro provoz na pozemní komunikaci. Řidič
se tímto dopustil přestupku proti BESIP.

•

Dne 26. 2. řídil muž osobní automobil

Velikonoční
bohoslužby
v kostele sv. Petra
a Pavla:
29. března, Zelený čtvrtek
- 18:00 hod.
30. března, Velký pátek
- 9:00 hod. - křížová cesta
- 17:00 hod. - velkopáteční
obřady
31. března, Bílá sobota
- 8:00 hod. - ranní chvály
s četbou u „Božího hrobu“ od 8:00 hod. do 20:30 hod.
bude otevřený kostel - 20:30
hod. - Velikonoční vigilie
- Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
1. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 9:30 hod.
2. dubna, Pondělí velikonoční - 9:30 hod.

z obce Tábor do obce Soběslav, kde byl
zastaven a kontrolován hlídkou PČR.
Kontrolou byl zjištěn pozitivní výsledek testu DrugWipe 5S na amfetamin/
metamfetamin, kokain a provedenými
dechovými zkouškami byla naměřena
hodnota 0,25 g/kg a 0,23 g/kg alkoholu
v dechu.

•

Žádáme občany o spolupráci při
nálezu bílé kožené dámské peněženky
s motivem Eiffelovy věže. V případě
nálezu ji předejte na místní součást
OO PČR Soběslav.
Romana Šuléřová, vrchní asistentka
(redakčně upraveno)

Velikonoce a čas vítání jara
Období velikonoc a vítání jara je spojeno se svátky a významnými dny, které snad každý zná. V tomto článku
Vám přinášíme různé zajímavosti. Některé skutečnosti si pouze připomeneme, včetně tradic.

Víte že?
• Křesťanské Velikonoce jsou pohyblivými svátky
proto, že se události ukřižování a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista přihodily v čase židovského Pesachu,
který se určoval dle chodu Měsíce? Židé se řídili
lunárním kalendářem, ve kterém jsou měsíční úplňky (na rozdíl od slunovratů) pohyblivé. Židovský
svátek Pesach připadá na první jarní úplněk.
• Klíčem ke stanovení liturgického roku je výpočet
křesťanských Velikonoc již od nicejského koncilu (r. 325). K dohodě mezi hlavními křesťanskými
duchovními centry, Alexandrií a Římem, došlo
ovšem až v 6. století. Nakonec byl přijat alexandrijský způsob výpočtu, který určuje termín Velikonoc
na první neděli po jarní rovnodennosti (21. března)
a zároveň jarním úplňku.
• Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) může
být nejdříve 22. března a nejdéle 25. dubna. Letos
vychází na 1. 4., v roce 2019 připadne na 21. 4.
• Na jaře se z měst vynášela figura „smrti“ - Morana, pojmenovaná po bohyni smrti a zimy. Jedná
se o jeden z nejstarších lidových obřadů u nás, který
byl písemně doložen a který byl převzat od starobylých slovanských národů. Obřad přivolával jaro
a žádal bohy o dobrou úrodu. Novějším zvykem,
který se často prolínal s vynášením smrti, bylo vynášení léta. Děvčata chodila po vsi s lítem (větvička
smrčku ozdobená skořápkami vajec a stužkami),
zpívala a koledovala. Zvyk byl rozšířený především
na Moravě, ale praktikován byl i v Čechách (a někde
je doposud).
• Na Modré pondělí by se mělo dle lidových představ

doma řádně uklidit. Středě se říkalo škaredá, protože se Jidáš na Ježíše mračil a zradil ho římským vojákům. Proto se v ten den nikdo nemá mračit. Smetná
neděle byla pojmenovaná podle pokračování úklidu, především vymetání komínů. Na Zelený čtvrtek naposledy zazněly kostelní zvony a pak „odlétly
do Říma“. Poté nezvonily až do soboty. Zvuky kostelních zvonů se od čtvrtka do soboty nahrazovaly
hlukem, který provozovali na ulicích sami věřící.
Zvyk pochází již ze středověku. Dnes tento účel splňují např. řehtačky.
• Velký pátek je den smutku. Tradice se ale lišily.
Někde se všichni chovali tiše a proto se nepracovalo a neuklízelo, jinde právě v tento den hospodáři
čistili stáje a hospodyně šily a předly prádlo. Věřily,
že kdo má v šatech stehy ušité pašijovou nití, bude
chráněn před uhranutím a nehrozí mu žádné nebezpečí. Tento den je spojen s řadou pověr. Ty se vázaly k moci čarodějnic a nebezpečí uhranutí. S vírou
v zázračnou sílu země lidé také věřili, že se v tento
den otevírají v přírodě ukryté poklady a hora Blaník
s ukrytými blanickými rytíři.
• Bílá sobota získala svůj název dle bílého roucha
katechumenů, kteří se v průběhu postní doby připravovali na křest. Tento den se také nesl v duchu
příprav na zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Důležitou
roli hrálo světlo a oheň. Svěcení ohně církev zavedla
v 8. století. Nejspíš opět navázala na rituály pohanských národů (především Keltů a Germánů).
• Mezi tradiční velikonoční pokrmy patří i ušelo,
které v dnešní době není již moc rozšířené. Jedná
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se o omáčku z krupice, vajec, cukru a skořice. Jedlo se na Velký pátek.
• Nejstarší záznamy o mrskání (pomlázkou)
pochází již ze 14. a 15. století.
• Jarní období začíná aprílem 1. 4. Tento den
prý slavili i naši předkové a to i přes to,
že s příchodem jara začaly zemědělské práce a s nimi i řada starostí. Nejstarší písemná
zmínka o dni žertování pochází ze 17. století. Autorem je augustiniánský provinciál Jan
Křtitel Svitavský.

• Jaro bylo v dávných dobách spojeno také
s vírou v magickou sílu probouzející se přírody a s ní související bájné bytosti (víly,
skřítci, hejkalové atp., kteří postupně splynuli do jedné - čarodějnice). Nejvýznamnější postavení měla filipojakubská noc z 30. 4.
na 1. 5. Lidé vymýšleli různé triky, jak před
čarodejnicemi ochránit svá obydlí, opravdu
se báli a nevylézali ven. Dnes se v tento den
pořádají zábavy Pálení čarodejnic. Ty prý
se starými zvyky ale nemají nic společné-

ho. Vznikly spíš jako ironická připomínka
dávné minulosti, která byla pro naše předky
mnohdy krutá (včetně inkvizičních procesů).
•

Měsíc květen je pod vlivem planety Venuše,
římské bohyně lásky (u nás dříve slovanská
bohyně Lada), proto je květen nazýván měsícem lásky. S květnem se ale pojí řada pověr
a není radno plánovat svatbu na tento měsíc,
neb se říká „svatba v máji, brzy máry“ nebo
„svatba v máji, ženich v háji“.

Zdroje: Český lidový a církevní rok, Alena Vondrušková; Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce JARO, Martin Bestajovský;

Koledy odjinud

Znáte velikonoční pranostiky? Jedna z nich začíná slovy „Na Velikonoce jasno, bude ...“
Vyplňte následující tajenku, a získáte celé znění!
1. Vyfouknuté malované vejce
2. Velikonoční kynutý bochánek
3. Nezbytné pro Velikonoce
4. Větvičky Jívy
5. Sladký symbol Velikonoc
6. První chod oběda
7. Pomůcka koledníka
8. Muž, který zradil Ježíše
9. Ranní vláha
10. Svátky jara
11. Chlapci s pomlázkou

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O srdce jediný,
propuk se čas,
dejte mi vajíčko,
sic přijdu zas,
červený nebo bílý.
(z Hradecka)
Vrbové tatárek,
mloví jednó v roce,
má zlatá děvčico,
dáš-li ty mně srdce?
To je moje srdéčko,
dávám ti ho z lásky,
nevracej ho zpátky.
(z Hané - Olomoucko)
Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Pani kmotra, nemeškejte,
barevná vajíčka dejte ...
(z Moravy)

9.
10.
11.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE - VÝBĚR Z AKCÍ KULTURNÍHO DOMU
• Pátek 6. dubna
19:00
SNOUBENÍ SÝRŮ S OVOCEM
vyprodáno. Přijímáme rezervace na další termíny, které jsou:
11.5. (Fromeliérská ochutnávka sýrů a vín) a 8.6.2018
(Snoubení sýrů s ovocem).
•

Pátek 6. – sobota 7. dubna
JARNÍ BURZA
dětského a těhotenského oblečení, kočárků, hraček, knížek,
obuvi, sportovního vybavení,
autosedaček aj., prodej: So od

9 do 12:30 h, Velký sál KD.
•

Neděle 8. dubna 17.30 - 18.30
HOOPING – mírně pokročilí
Velký sál KD vstupné: 140 Kč.
Další lekce: 6. 5. a 3. 6. 2018.

•

Pátek 20. dubna
PARKÁN
Taneční zábava.
Velký sál KD, vstupné: 180
Kč.
Neděle 22. dubna
18:00
CECILIA ENSEMBLE
- Grand Monadnoc-

kYouthChoirs
Koncert pěveckého sboru ze
střední Nové Anglie v rámci
projektu Americké jaro. Kostel Povýšení sv. Kříže Veselí
nad Lužnicí od 18 hodin, vstupné: dobrovolné.
• Středa 25. dubna
18:30
LISTOVÁNÍ – BYL JSEM
PŘI TOM – JERZY
KOSIŃSKI
Účinkují: Tomáš Drápela, Věra
Hollá a Pavel Oubram. Víceúčelový sál KD, vstupné: 100 Kč.

• Pátek 27. dubna
19:00
KOZLAŇÁCI
Kozlaňáci z jihomoravských
Kozlan jsou dechová kapela
známá z TV Šlágr, přijďte si
je k nám poslechnout na živo.
Velký sál KD od 19:00 hodin,
vstupné: 180 Kč.
• Pátek 30. dubna
15.30
Stavění máje, park u KD
Michaela Jindová,
KD Veselí n. L.
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VESELSKÝ FILMOVÝ
KLUB
Úterý 17. dubna
ISHORTS – RUMUNSKO
BEZ DRÁKULY
Černé komedie, akční filmy, surreálné sny
i lehce absurdní milostné příběhy. Rumunsko neznamená jenom upírské zuby, případně drásavá sociální dramata. Přijďte
se podívat na pestrou kolekci kraťasů jedné
z nejzajímavějších evropských kinematografií!
Víceúčelový sál KD od 20 hodin, vstupné: 90 Kč, studenti, senioři: 60 Kč.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

TOULAVA
Toulavou s dětmi, aktivně i za gastrozážitky
Je jaro, krajina se probouzí a vybízí k výletům. Ale kam? Abychom
turistům toto dilema usnadnili, vydali jsme tři průvodce turistickou
oblastí Toulava, od Tábora až k nám… , které jsme nazvali Toulání
s příběhem.
První z nich nese jméno sedm výletů (nejen) s dětmi a najdete tu tipy, kam za zážitky, které
zaujmou ty nejmenší, ale i jejich rodiče a prarodiče. Dozvíte se tak, kam vyrazit na Táborsku,
v okolí Milevska, kolem Bechyně, mezi Chýnovem a Mladovožickem, na Sedlecku-Prčicku,
kolem Votic a na Sedlčansku.
Druhý průvodce se jmenuje Gastrozážitky a mapa pivovarů. Zavítáte za kuchařskými mistry, najdete zde seznam pivovarů v Toulavě, mlsné zážitky, regionální produkty,
ale i místa, kde se najíte s nějakým bonusem s kartou Toulavka. Vše je doplněno o výlet
po pivovarech a dobrém jídle s mapou napříč Toulavou.
Poslední z průvodců nese název Aktivní zážitky – ukrývají se zde tipy kam a s kým
na skály, na vodu, na koně, za adrenalinem, na golf i kde se vykoupat.

Srdečně Vás zveme na přednášku
Johannese Gerloffa

70 let státu Izrael
Novinář a teolog Johannes Gerloﬀ,
známý v Česku jako autor mnoha článků,
knih a v neposlední řadě z internetového
magazínu FOKUS JERUZALÉM.
Od roku 1994 žije se svou rodinou
v Jeruzalémě.
Čtvrtek 19. dubna 2018 v 18.30 hodin
v modlitebně CB, Husova 344,
391 81 Veselí nad Lužnicí
Pořádá Sbor Církve bratrské
Veselí nad Lužnicí

Všemi průvodci přitom provází čtyři lidé – dva dospělí a dvě děti – kteří si všechno
vyzkoušeli na vlastní kůži. Loni jsme je vzali na cestu Toulavou, nafotili s nimi fotografie a natočili krátký propagační film, který najdete na webu www.toulava.cz a na našem
youtube kanálu. Na stejném místě najdete i fotoblog z jejich cest. Chceme tak návštěvníkům ukázat na příběhu konkrétních lidí, co všechno se dá v turistické oblasti Toulava
od Tábora až po Sedlčany, od Orlické přehrady přes Milevsko až k řece Lužnici, Bechyni,
Soběslavi a Mladé Vožici zažít. A je toho opravdu hodně.
Věříme, že se naše Toulání s příběhem stane inspirací k návštěvě našeho nádherného
regionu. Naší ambicí je totiž udělat z turistické oblasti na pomezí jižních a středních Čech
vyhledávané místo, které bude ekonomicky vzkvétat díky prostředkům, které sem přinese cestovní ruch. Jedině tím, že se soustředíme na to, co u nás máme hezké a budeme
se o to s láskou starat a s láskou na tom budovat naše životy, podnikání, nebo zaměstnání, budeme rozvíjet tradice a posílíme vztah k regionu, kde jsme se narodili, docílíme toho,
že i lidem se tu bude dařit a budou tu chtít žít nejen ti starší, ale i jejich děti. A to nám cestovní
ruch, který je samozřejmě v rozumné míře, umožní.
Ať se naše průvodce stanou inspirací nejen turistům z daleka, ale i místním. Dostanete
je na infocentrech v Toulavě.
Jan Sochor
Produktový manažer
TOULAVA, o.p.s.

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

1. 4. 2018

od 7 do 11 hod
K nákupu drobného zvířectva, farmářských
produktů a chovatelských potřeb.

SDH Klenovice
zve na úklidovou akci
7. 4. 2018 od 9 h
sraz u budovy č.p. 243
Připojte se a udělejte
něco dobrého pro přírodu.
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Hokej
HOKEJOVÁ SEZONA OLH SPARTAK SOBĚSLAV 2017/2018
Na úvod hodnocení uplynulého ročníku sezony OLH Spartaku Soběslav
bychom rádi v první řadě poděkovali našim fanouškům a sponzorům
za podporu, kterou nám po celou sezonu projevovali. Moc si toho vážíme
a doufáme, že nám zachováte přízeň i v sezoně příští.
Uplynulou sezonu mužů nemůžeme hodnotit jako úspěšnou, protože
naším cílem byl jednoznačně postup do play-off. Ten nám nakonec unikl tím nejtěsnějším způsobem, a sice horším vzájemným zápasem při
rovnosti bodů s týmem Vajgaru Jindřichova Hradce. Po dobrém vstupu
do sezony přišla série dobře rozehraných zápasů, které jsme nezvládli
a to nás nakonec stálo výhodnější postavení do závěrečných bojů
o play-off. Jako pozitivní vnímám skutečnost, že jsme dokázali posílit
obranné řady a zapojit do týmu několik nadějných mladých hráčů. Jako
jasnou prioritu pro příští ročník vidíme další rozšíření hráčského kádru,

AUTOŠKOLA SLUKA
13. pohodová seznamovací
vyjížďka

bez něhož bude boj o osmičku opět velice těžký.
Z hlediska mládežnických týmů se nám podařilo úspěšně odehrát všechny
kategorie od 2. tříd až po starší žáky. V kategorii starších žáků již druhým rokem spolupracujeme s klubem HC Tábor, za což jim patří naše
poděkování. Během uplynulé sezony proběhla na našem stadionu i řada
mládežnických turnajů za podpory města Soběslav a našich sponzorů.
Do nadcházejících let bychom rádi začlenili, opět ve spolupráci s HC
Tábor, i dorosteneckou a juniorskou kategorii.
Mgr. David Pánek, hlavní trenér mužů OLH Spartaku Soběslav
Mgr. Vladimír Máca, šéftrenér mládeže OLH Spartaku Soběslav

SOBĚSLAVSKÉ OKRUHY 2018
Zveme fandy cyklistiky
G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ a město Soběslav
Pozvánka na 43. ročník Prodoli Soběslavské okruhy 2018

sobota 7. dubna od 9.30 h
Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium. Dá se předpokládat velká účast
ve všech kategoriích a možná i kvalitní obsazení zvučnými jmény. Na tento závod se přihlásil
i paralympionik Jiří Ježek, který vlastní nejvíce medailí z olympiád a mistrovství světa. Celý
závod odstartuje v 9.45 hodin nábor do 6 let na kolech i odstrkovadlech. V 10.00 h odstartuje
závod dětí 7-10 let na celý 1 okruh. V 10.15 pak kategorie mladší žáci, kteří pojedou tzv. hladký závod. Dalšími startujícími budou starší žáci, kteří již jedou bodovací závod na 12 okruhů.
Po nich startují kadetky. V 11.55 se nám představí kategorie kadetů. V 12.50 na start nastoupí
ženy a juniorky s mistryní světa Jarmilou Machačovou. Finále tohoto závodu zakončí muži Elite, kteří nastoupí na startovní čáru přesně v 15.00 hodin.

Autoškola–Motoškola Petr Sluka zve v sobotu 21. 4. 2018 všechny vyznavače jízdy
v jedné stopě na již 18. „Pohodovou seznamovací vyjížďku“.
Akce je pro všechny motorkáře a motorkářky bez rozdílu kubatury a vyznání. Jejím
hlavním účelem je vzájemné seznámení
motorkářů z místního regionu. Kdo máte
pojízdný stroj a jste ze Soběslavi nebo
z okolí Soběslavi, neváhejte a přijeďte!
Sraz je tradičně na parkovišti u restaurace
v Klenovicích od 12.30. Odjezd plánován
cca 13.00. Trasa vyjížďky nebude kilometrově náročná a povede po pěkných
cestách 2. a 3. třídy v pohodovém tempu.
Přesnou trasu se účastníci dozvědí přímo
na místě srazu vyjížďky. Podrobnější info
na www.autoskola-sluka.cz
Těšíme se na Vás!
Petr Sluka

Kadety a juniory čeká “bodovačka” na 21 resp. 30 okruhů, muži pak objedou celých 50 kol
na okruhu 1500 metrů dlouhém. Start závodu bude na náměstí Republiky “U Husa”, odtud ulicí
Protifašistických bojovníků a Tyršovou, kde se u Domu sportu a zábavy Oáza prudce stočí doprava do ulice Na Ohradě. Poté se smyčkou dostanou do Nerudovy ulice okolo kina, až do ulice
28. října směrem ke gymnáziu. Následně opět ostře doprava a ulicemi Dr. E. Beneše a Petra Voka
se závodníci dostanou do prostoru startu a cíle.
V tento den, tedy v sobotu 7. dubna 2018, bude pro veřejnou dopravu ve výše uvedených ulicích úplně omezen provoz v době od 8 hodin do cca 18 hodin. V případě neodkladného užití
automobilu v těchto ulicích je třeba dbát pokynů příslušníků Policie ČR a pořadatelů. Doufáme,
že velikost tohoto sportovního cyklistického svátku akce vyváží všechny drobné nepříjemnosti,
které mohou vzniknout. No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout pozvat Vás všechny, tedy
diváky, abyste svými hlasivkami přišli závodníky podpořit.
Martin Švec,
G. Benedikt Švec cyklotým Želeč
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MISTRYNĚ ČR VE SKOKU O TYČI JE ZE SOBĚSLAVI
Karolína Podlahová, studentka místního gymnázia, se v neděli 4. 3. zúčastnila MČR v atletice
žáků a žákyň, konané v nejmodernější atletické
hale u nás, v Ostravě – Vítkovicích. Soutěžilo zde
18 dívek, které se nominovaly dle výkonu, v halové části sezony. Karolína podle očekávání svedla
rozhodující bitvu s Natálií Paťavovou z Valašského Meziřičí. Obě děvčata skákala výborně a posunula si své osobní rekordy. Rozhodující výškou
bylo 335 cm, kterou Karolína překonala na 1. pokus a tím vylepšila o 45 cm 10 let starý jihočeský
rekord své kategorie.
Kája byla jedinou reprezentantkou svého
mateřského klubu TJ VS Tábor, kde ji trénuje
p. Jiří Smetana, a tyčkařské tréninky absolvuje
v Praze pod vedením p. Zdeňka Lubenského.
Pavel Kolář

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

FOTBAL
Dne 21. 2. 2018 jsme odjeli na soustředění do Ústí nad Orlicí, kde jsme odehráli
dva přátelské zápasy. S Jiskrou Litomyšlí jsme prohráli 3:2 a s domácí Jiskrou
účastníkem ČFL jsme vyhráli 3:2. V generálce jsme porazili Olešník 4:1. První
mistrovský zápas jsme odehráli v Třeboni na UMT a vyhráli nad Březovou 4:2.
Branky střílely 18. Nohava, 37. Vaněk, 39. Suchan, 85. Dvořák. Ve druhém kole
jsme porazili stejným výsledkem Sedlčany. Góly: 31. T. Mazouch, 58. Vaněk, 68. Hromada,
82. Dvořák. Další info na www.fksobeslav.cz.

Jménem TJ Spartak Soběslav bych
rád poděkoval za přízeň všem
návštěvníkům veřejných bruslení
na zimním stadionu v sezoně 2017
– 2018. Přeji Vám příjemné jaro
a léto a od září 2018 se opět budeme těšit na shledanou při veřejných brusleních na našem „zimáku“!!!
Michal Pánek
TJ Spartak Soběslav
TJ Spartak Soběslav hledá zájemce o práci vrátného v areálu
TJ. Více informací na tel. 728
936 303

Mistrovské zápasy v měsíci dubnu
Soběslav

D. Voda

So 7.4.

10,00

žáci

Doubravka

Soběslav

So 7.4.

16,30

muži

Soběslav

Nová Bystřice

Ne 8.4.

10,00

dorost

Soběslav

Plzeň Petřín

So 14.4.

17,00

muži

Kunžak

Soběslav

Ne 15.4.

09,30

žáci

Chotoviny

Soběslav

Ne 15.4

10,00

dorost

Soběslav

N.Bystřice

So 21.4.

10,00

žáci

Přeštice

Soběslav

So 21.4.

10,15

muži

Soběslav

J.Hradec

Ne 22.4.

10,00

dorost

Jistebnice

Soběslav

So 28.4.

10,00

dorost

Slavonice

Soběslav

So 28.4.

10,00

žáci

Soběslav

Aritma Praha

So 28.4.

17,00

muži

František Maršík

PROGRAM SPORTOVIŠŤ TJ
Spartak: http://spartaksobeslav.
isportsystem.cz/

VELIKONOČNÍ
TURNAJ
V KUŽELKÁCH
KUŽELNA
SPARTAKU
SOBĚSLAV
Dne 14. 4. 2018 se uskuteční
turnaj v kuželkách. Dospělí
na 40 hodů, děti na 20 hodů.
Začátek v 9:00 hodin, konec
v 18:00 hodin. Ceny pro první
tři v každé kategorii. Čistou sálovou obuv s sebou.
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INFOCENTRUM MĚSTA SOBĚSLAVI
• cyklistické, turistické mapy a průvodce
• turistické deníky, známky a vizitky
• suvenýry a trička s logem Soběslavi
www.musobeslav.cz/infocentrum, tel. 601 339 095

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
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M BELT s.r.o.

založeno 1990

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

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

tel./fax.: 381 521 162

info@mbelt.cz

KOUPĚ
•

Koupím byt v Soběslavi. Tel. 604 443 527

•

Koupíme dům nebo chalupu nejlépe se zahrádkou na Soběslavsku a Veselsku. Tel. 724 131 747

•

KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, Simson, Jawa, ČZ,
Babeta, Pařez, Mustang a jiné. 736 741 967

•

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

PRODEJ
•

Prodám skútr – YUKI, obsah 49 cm3, STK 9/2021, najeto 2200
Km, jako nový, cena dohodou, č. tel. 606 639 666 po 15 h

•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

OSTATNÍ

HLEDÁME 2 AŽ 3 PRACOVNICE

•

pro ruční montážní práce jemné mechaniky – provozovna Rašínova
504, 392 01 Soběslav
hlavní pracovní poměr
práce v úkolové mzdě
pevná pracovní doba v jednosměnném provozu
(06:00 – 14:00 hod.)
klidné, čisté a stabilní pracovní prostředí

Přijmeme brigádníky na obsluhu zmrzlinového stánku v
Soběslavi u prodejny KiK na období duben až září 2018,
možná i dlouhodobá spolupráce. Nabízíme motivační finanční
ohodnocení. Info na tel. 721 277 349

•

Poskytuji malířské a natěračské práce. Tel. 736 457 624.
E-mail: czpetrcz@email.cz

•

Kontakt: František Sládek, tel. 603 244 371,
e-mail: fsladekbanes@centrum.cz

Hledám pronájem bytu. Soběslav a okolí. Spěchá.
Tel. 607 821 694

•

Pronájem nebytových prostor v centru Soběslavi, vhodné
- prodejna, kancelář, služby. Tel: 774 860 249

DÁLE HLEDÁME 2 PRACOVNÍKY

•

Hledám pronájem garáže „ Na Moskvě „ nebo u Penny.

•

Žena hledá spolucestovatelku na ostrov Madeira. Termín
přelom srpna a září. Není podmínkou. Tel. 774 341 605

•

Zednické práce - hledám zedníka na provedení oprav
zemědělské stavby, Soběslav a okolí. Tel. 602 443 482

•

Zadám klempířské práce na opravu zemědělské stavby.
Tel. 602 443 482

•

Multicar M25 - hledám opraváře. Tel. 602 443 482

pro obsluhu CNC ultrazvukového plně automatického zařízení
pro odmašťování dílců (s uzavřeným okruhem) – v nově vybudované provozovně Na Pískách 705, 392 01 Soběslav
-

hlavní pracovní poměr
dvousměnný provoz
snadné zaškolení, netřeba praxe v oboru, pouze zručnost, pečlivost a chuť pracovat
klidné, čisté a stabilní pracovní prostředí, mladý kolektiv
Kontakt: Ing. Pavel Baloun, tel. 603 502 801,
e-mail: baloun@banes.cz

INFOCENRTUM
MĚSTA
SOBĚSLAVI
www.musobeslav.cz
/infocentrum

tel. 601 339 095
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Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

TERACO
Umělý kámen

Karel Churáček-Kamenictví
Řešíme tak:

Dokrývání starých hrobů, vyrábíme i celé nové pomníky
Opravy starých a padlých pomníků i jen částí (kostky, sloupky, těla, rámy)
Dodáváme teraco trojúhelníky
Výhody:
Cena výrazně nižší oproti žule - masivnost zůstává!
STOP skládačkám z tenkých destiček!

DĚLÁME VĚCI DOSTUPNĚJŠÍMI
Hlinice 76 Veselí n/L
731 164 363

Květinka hřbitov SOBĚSLAV
email: KarelChuracek@seznam.cz

KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350
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Zdravotnické zařízení v Táboře
přijme
fyzioterapeuta/fyzioterapeutku
Nadprůměrný plat, zaměstnanecké
výhody, výhodná pracovní doba.
Odpovědi laskavě zašlete na adresu:
symbiosa@post.cz nebo volejte 734218183.

Správa města Soběslavi, s. r. o.

přijme na DPP
pracovnici/pracovníka na úklid
prostor Polikliniky v Soběslavi.
Jedná se o záskok v době
dovolené, nemoci.
Více informací podá sl. Pražmová na telefonu 381 477 216.

Relaxační masáž
-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

kuřata,
rozkrmená
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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell - typu Arakauna. Stáří 15 - 20 týdnů,
cena 159 - 195 Kč/ks.

Prodej:
Soběslav - u vlak. nádraží
4. dubna 2018 - 17.50 hod.
10. dubna 2018 -

9.55 hod.

Výkup králičích kožek:
cena dle poptávky.
Informace:
Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 728605840

nabízím masáž zad, šíje,
dolních a horních končetin
uvolní svalstvo
uleví od bolesti
odstraní únavu
odreaguje mysl
ráda přijedu i k Vám domů
dárkový poukaz dle Vašich požadavků
cena za hodinovou terapii 250 Kč

Mgr. Zdenka Masářová
602 468 861

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka
Nyní akce: palivo listnaté,
bříza, olše apod. 1 000 Kč/sprm

Tel. 381 521 169
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Uzávěrka inzerce 10. 4., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz
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