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Proměny počasí v Soběslavi v březnu, autor fotografií: Stanislav Tošner
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Město Soběslav zve veřejnost
na 14. zasedání

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI

které se uskuteční

28. 4. 2021

ve velkém sále kulturního domu,
čas bude upřesněn v dubnu
na webových stránkých města

INFORMACE O KORONAVIRU
Aktuální informace související s pandemií koronaviru včetně informací
o přijatých opatření vlády ČR a očkování proti onemocnění covid-19
naleznete na webových stránkách města.
-min-

PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI POPLATKŮ
V souvislosti s epidemiologickou situací
oznamujeme občanům města, že splatnost poplatku ze psů a poplatku za komunální odpad se prodlužuje do 31. 5.
2021.
Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ S HLÁSKOU
Užijte si Velikonoce hravě. Najděte si čas a spočítejte všechna velikonoční
vajíčka, která se objevují na fotografiích a v jiné grafice v tomto vydání
Soběslavské hlásky (včetně obrázku níže). Celkový počet nám napište na
e-mail: hlaska@musobeslav.cz. Prvních 20 účastníků se správnou odpovědí obdrží drobnou odměnu. :)

Úřední den notáře

=6

JUDr. Stanislava Hrocha
je do odvolání zrušen.

V případě potřeby volejte na tel. 602 496 375,
o případných změnách budeme informovat
na webových stránkách města.
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ

5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 2. března 2021.
Usnesení č. 5/038/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy tř. Dr. E. Beneše 50, Soběslav,
za rok 2020 předloženou ředitelem ZŠ Mgr.
Vlastimilem Říhou. Kladný výsledek hospodaření ve výši 200,80 Kč bude převeden do
rezervního fondu školy. Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ tř. Dr. E.
Beneše na rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení č. 5/039/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Komenského ul. 20, Soběslav,
za rok 2020 předloženou ředitelem ZŠ Mgr.
Janem Holasem. Kladný výsledek hospodaření ve výši 2.579,50 Kč bude převeden
do rezervního fondu školy. Rada města
schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ Komenského ul. na rok 2021 v předloženém
znění.
Usnesení č. 5/040/2021
a) Rada města schvaluje zadávací podmínky
k veřejné zakázce „Nástavba Senior-domu
v Soběslavi“ dle předloženého návrhu.
b) Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Nástavba Senior-domu v Soběslavi“
v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
města
• Ing. Jiří Klíma – člen ZM
• Ing. Petr Král – člen ZM
náhradníci:
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Mgr. Irena Molíková – členka ZM
• Ing. Iveta Matějů – členka ZM
Usnesení č. 5/041/2021
Rada města bere na vědomí podmínky
výzvy k podání nabídky na poskytnutí
investičního úvěru na předfinancování
akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“
ve výši 40.000.000 Kč.
Usnesení č. 5/042/2021
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě

realizace dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.
Usnesení č. 5/043/2021
Rada města bere na vědomí informaci
tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o změnách v oblasti odpadového hospodářství
od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 5/044/2021
Rada města schvaluje provozní řád in-line
dráhy v Soběslavi dle návrhu předloženého
místostarostou města Mgr. Pavlem Lintnerem.
Usnesení č. 5/045/2021
Rada města souhlasí s podáním výpovědí
z nájemních smluv o nájmu prostor sloužících podnikání společnosti DELIKOMAT,
s. r. o., Modřice, a Filipu Štětkovi, Soběslav,
z nebytových prostor v nádražní budově
čp. 264, Soběslav II, které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 5/046/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej části pozemku p. č.
924/1 o výměře 13 m2 v k. ú. Dráchov, který je ve vlastnictví města Soběslavi, Mysliveckému spolku Krátoš Dráchov z důvodu
narovnání majetkoprávních vztahů ke
stavbě.
Usnesení č. 5/047/2021
a) Rada města bere na vědomí odstoupení
od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání uzavřené dne 2. 4. 2019 mezi
městem Soběslav a společností CompuTel CZ, s. r. o., Soběslav, na pronájem nebytových prostor na náměstí Republiky
čp. 144, Soběslav, s ukončením smlouvy
k 31. 3. 2021.
b) Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Soběslav a společností
1. Budějovická IS, spol. s r. o., Soběslav,
na pronájem nebytových prostor na náměstí Republiky čp. 144, Soběslav, o výměře 88,66 m2 za roční nájemné ve výši
111.600 Kč + DPH, která se stala vítězem
výběrového řízení. Smlouva bude uzavřena
od 1. 4. 2021 na dobu 5 let.
Usnesení č. 5/048/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Milan
Holý, Planá nad Lužnicí, o výkonu koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova
711/II“ za cenu 36.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 5/049/2021
Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy
mezi městem Soběslav a
firmou Otakar Slezák, Tábor, o výkonu koordinátora BOZP na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ za cenu 140.450 Kč
+ DPH.
Usnesení č. 5/050/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy mezi městem Soběslav a firmou Otakar Slezák, Tábor, o výkonu koordinátora
BOZP na akci „Dopravní terminál Soběslav,
odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“ za cenu 72.400 Kč + DPH.
Usnesení č. 5/051/2021
Rada města schvaluje s účinností od 1. 3.
2021 plat ředitelce Senior-domu Soběslav
Ing. Zině Petráskové dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 5/052/2021
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ
Soběslav, Nerudova 711/II“ v následujícím
složení:
členové:
• Mgr. Pavel Lintner – místostarosta
města
• Mgr. Vladimír Drachovský – člen ZM
• Mgr. Alena Krejčová – členka RM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Mgr. Michal Pánek – člen RM
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
Usnesení č. 5/053/2021
Rada města v návaznosti na usnesení RM
č. 4/037/2021 ze dne 16. 2. 2021 pověřuje
vedoucí sociálně zdravotního odboru MěÚ
Soběslav paní Janu Hákovou uzavíráním
smluv o krátkodobém nájmu bytu pro
osoby v sociální tísni v domě čp. 58, ul. Tř.
Dr. E. Beneše, Soběslav, který je v majetku
města.

USNESENÍ

6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 16. března 2021.

duben 2021
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Usnesení č. 6/054/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku
Polikliniky Soběslav, Petra Voka 159/I,
Soběslav, za rok 2020 předloženou paní
Janou Hákovou, pověřenou řízením Polikliniky Soběslav. Výsledek hospodaření organizace je vyrovnaný. Rada města schvaluje
rozpočet Polikliniky Soběslav na rok 2021
v předloženém znění.
Usnesení č. 6/055/2021
Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2020
předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem
Valešem. Záporný výsledek hospodaření
ve výši 299.044,89 Kč bude uhrazen z rezervního fondu kulturního domu.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Kulturního domu města Soběslavi na
rok 2021 v předloženém znění.
Usnesení č. 6/056/2021
Rada města schvaluje zadávací podmínky

k veřejné zakázce „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Soběslav, Nerudova
711/II“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 6/057/2021
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. 2020 dle zápisu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ
paní A. Pickovou.

b) Rada města ukládá tajemníkovi MěÚ
Ing. Radku Bryllovi a vedoucí finančního
odboru MěÚ Bc. Zuzaně Schejbalové přijmout opatření pro efektivní vymáhání
a řešení pohledávek města.
Usnesení č. 6/059/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o nočním klidu v předloženém
znění.

b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku z evidence za rok 2020 dle návrhu předloženého inventarizační komisí.

Usnesení č. 6/060/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit zrušení Dobrovolného svazku obcí Soběslavsko.

Usnesení č. 6/058/2021
a) Rada města bere na vědomí informaci o stavu pohledávek města Soběslavi
a o odpisu nedobytných pohledávek
k 31. 12. 2020 z účetnictví města předložený pracovnicí finančního odboru MěÚ
Soběslav paní Andreou Jelínkovou.

Usnesení č. 6/061/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Graphic
PRO, s. r. o., Tábor, na zhotovení studie dopravního řešení cyklostezky na opuštěné
železniční trati v úseku Soběslav – Klenovice – Roudná za cenu 120.000 Kč + DPH.

V České republice probíhá sčítání lidu, bytů a domů. Do 9. 4. se můžete sečíst on-line
O půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 bylo v České republice zahájeno sčítání lidu, bytů a domů. Z důvodu současné epidemiologické situace probíhá od 27. 3. do 9. 4. on-line. Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář.

Průběh sčítání

zákonný zástupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná.

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3.
2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se on-line prostřednictvím
elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické
situaci připravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou a hlavní hygieničkou
České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se
však můžete obrátit na infolinku: 840

Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
304 050. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních
místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní
místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí
každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti
a podobně provádí sečtení jejich

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete
na vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké
veřejnosti informace o sčítání a jsou
také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře. V Soběslavi je kontaktním místem Česká pošta
na adrese tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5,
tel.: 954 239 201.
Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad, který žádá všechny
občany, aby odpovědným vyplněním
sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Více informací naleznete na:
www.scitani.cz.
redakce
(zdroj: ČSÚ ČB)
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Město Soběslav vypisuje
výběrové řízení
na obsazení místa pracovníka
Městského úřadu v Soběslavi
– Odbor organizační a správy majetku, přestupkové oddělení (dopravní přestupky). Předpokládaný nástup dle
dohody, ideálně od 1. 6. 2021.
Bližší informace o podmínkách výběrového
řízení naleznete na internetových stránkách
města nebo u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla,
tel.: 381 508 121, e-mail: bryll@musobeslav.cz.
Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav

INFORMACE O PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás tímto v krátkosti informovali o činnosti Výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav.
Výbor byl zřízen na jednání Zastupitelstva města
Soběslav dne 3. 2. 2021 (účel zřízení a složení bylo
prezentováno v minulém čísle měsíčníku Hláska).
Od této doby se pravidelně 1 x týdně schází na jednání. Cílem společných jednání je strukturování všech
oblastí, které mohou mít vliv na kvalitu života v našem městě v kontextu s představeným projektem PZ
Soběslav. Úkolem výboru, je shromáždit dostatek
relevantních výstupů v jednotlivých tématech pro
jednání zastupitelstva. Tyto výstupy výbor podloží
konzultacemi s odborníky a jejich návrhy na odborná
či legislativní řešení.
Jakým tématům je věnována největší pozornost?
Oblastem:
• Udržitelného rozvoje
• Krajinného rázu
• Dopravy
• Inženýrských sítí – především nakládání
s dešťovou a splaškovou vodou
• Environmentálního dopadu
Pozornost je věnována i analýze zaměstnanosti v našem regionu a dalšímu důležitému tématu, který můžeme zahrnout pod oblast dopravy a je nutnou podmínkou pro průmyslový rozvoj dané oblasti. Tímto
tématem je zajištění bezpečného pohybu cyklistů
a chodců městské části Chlebov.
Cílem připravovaného jednání se zástupci firmy EXPRIN Property s.r.o. je představit požadavky, které
vycházejí z odborného posouzení aktuálně předloženého projektu, získat odpovědi na otázky k danému
tématu a vyspecifikovat stanoviska obou stran pro
další postupové kroky.
S konkrétními informacemi a výstupy z jednání výboru se budete moci seznámit na dubnovém jednání
zastupitelstva města.
Výbor pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav
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Modernizace trati v úseku
Soběslav – Doubí pokračuje
I přes stále se opakující vyhlašovaná opatření ministerstva zdravotnictví ČR, a tentokrát i zimní
období, práce na stavbě pokračují. Postup stavební činnosti je
zachycen v příspěvcích na webových stránkách sobeslav-doubi.cz.
Chtěl bych Vás informovat, co se
nám již povedlo realizovat a co se
připravuje.
Stavební práce v období od listopadu 2020 do března 2021
a v současnosti:
• Počátkem roku došlo k odtěžení
úseku komunikace Tyršova a zahájení zemních prací na realizaci zářezu na vjezdovém portálu
u tunelu Zvěrotický. Doprava
k obytným domům je zajištěna
ze Soběslavi jako do slepé ulice.
• V této souvislosti jsou zahájeny
práce na nově budované přístupové komunikaci přes budoucí
tunel. Jedná se o přeložku páteřního vodovodního řadu s připojením požárního vodovodu k tunelu včetně vybudování požární
nádrže. Tyto práce neomezují
přístup k obyt. domům ve Zvěroticích, ten je zajištěn z veřejné
komunikace směrem na Sedlečko.
• V lokalitě silničního přejezdu
v Soběslavi byly zahájeny práce
na realizaci budoucího podchodu
pro pěší. Práce budou pokračovat
tento rok do konce srpna a nedojde při nich k omezení silničního
provozu na přejezdu, ani k omezení dopravní obslužnosti areálu
spol. FERT.
• Dále byly zahájeny práce na realizaci propustku pod budoucí
komunikací Tyršova – u garáží
(spojka mezi ul. Tyršova a Na
Douskách). Práce budou následně pokračovat opěrnými zdmi
a protihlukovými stěnami. Komunikace bude napojena na již
realizovanou přeložku mezi ul.
Tyršova a Petra Bezruče po zrušení stávajícího násypu. Přístup
ke garážím je umožněn po ul. Na
Douskách a pod stávajícím mostem pod žel. tratí.
Probíhají práce na:
• Černovické estakádě, kde jsou
v tuto chvíli vybudovány betonové opěry a pilíře a navezena
ocelová konstrukce. V současné
době probíhají betonáže nosných

desek estakády a připravují se
betonáže římsových nosníků.
• Estakádě přes Kamenný rybník,
kde jsou vybetonovány pilíře
a opěry a v současné době je již
vysunuta nosná ocelová konstrukce. V dalším postupu bude
zahájena betonáž nosné železobetonové desky estakády.
V současné době došlo k převedení
provozu polní cesty mezi Klenovicemi a Sedlečkem na nově vybudovaný nadjezd. Silniční provoz na
komunikaci III/13528 mezi Myslkovicemi a Janovem bude na nově
vybudovaný nadjezd převeden do
konce června 2021.

Pohled na stavbu z mostu u Nových
hospod
Dále probíhají:
• práce na těžení nově budovaného
tunelu ve Zvěroticích. V současné době je již zhotoveno deset
segmentů ostění tunelu a vjezdový portál tunelu.
• Navážení materiálu do nově budovaných násypových těles, která navazují na nově vybudované
opěry mostů.
• Práce na budování nových zářezů
v budoucí trati.
Vzhledem k výše popsaným skutečnostem opět žádáme obyvatele
v lokalitách, kde práce probíhají
nebo budou probíhat, o shovívavost
s čistotou komunikací a se zvýšeným provozem nákladních automobilů. Čištění komunikací máme
zajištěno, nicméně čisticí technika
nemůže být soustavně na všech místech najednou. Chápeme připomínky ke stavu čistoty komunikací, které se k nám jako k dodavateli stavby
dostanou a snažíme se je vždy operativně řešit.
Dále žádáme o shovívavost s osazovanými omezeními dopravy místního charakteru. Tato omezení jsou
nutná pro realizaci prací a my se je
budeme snažit co nejvíce minimalizovat. Michal Mokrý, ředitel stavby
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Zápisy dětí do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Soběslav
pro školní rok 2021/2022, povinná školní docházka
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19
proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale
bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy pro školní rok 2021/2022 se v letošním roce uskuteční pouze elektronicky
v období 1. 4. – 30. 4. 2021.
Legislativa obecně
Základním právním předpisem upravující
povinnou školní docházku je zákon
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podle školského zákona je školní docházka
povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž
žák dosáhne sedmnáctého roku věku (§ 36
odst. 1 školského zákona).
Povinná školní docházka - zápisy do
1. tříd základních škol
Povinná školní docházka se vztahuje na
státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie,
kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší
než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).
Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od září do konce
prosince k plnění povinné školní docházky
podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře. V obou případech
doporučující vyjádření k žádosti přiloží
zákonný zástupce (§ 36 odst. 3 školského
zákona).
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, a to
v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou
školní docházku (§ 36 odst. 4 školského

zákona).
K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii
rodného listu dítěte, a to buď v digitální,
nebo papírové podobě.
Zákonný zástupce je tedy povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 dítě, které
dosáhne k datu 31. 8. 2021 šestého roku
věku. Výjimečně je možno přihlásit
i mladší dítě. Zápis se týká také dětí,
kterým byl povolen odklad.
Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte
k povinné školní docházce, odloží ředitel
školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu
povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech
jejího plnění (§ 37 odst. 1 a odst. 4 školského zákona).
Předpoklady pro zahájení základního
vzdělávání
Rodičům, kteří se zajímají o vzdělávání
svého dítěte a chtěli by se seznámit s přehledem základních předpokládaných dovedností dítěte před jeho vstupem do základní školy, je určen doporučující materiál
MŠMT Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (www.msmt.cz).
Legislativa k přijímacímu řízení
Přijetí k základnímu vzdělávání se řídí
v obecné rovině zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád. V případě odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje

Kontakty:
- Základní škola Soběslav,
Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz,
tel.: 381 200 986
- Základní škola Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz,
tel: 381 524 015
příslušný krajský úřad, tedy Krajský úřad
Jihočeského kraje.
Organizace zápisu
Vzhledem k mimořádným opatřením
bude organizace zápisu nastavená tak, aby
umožňovala distanční průběh a zároveň
vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.
Zápisy do základních škol zřizovaných
městem Soběslav budou probíhat v průběhu celého měsíce dubna.
Pro případné dotazy k zápisům můžete
kontaktovat ředitele škol, bližší informace jsou též k dispozici na webových
stránkách základních škol.
Vymezení školských obvodů spádových
základních škol v Soběslavi
V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu
(dále jen „spádová škola“), pokud zákonný
zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem
trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu
ve školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy, ochranné výchovy nebo ve škol-

ilustrační foto
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ském zařízení pro preventivně výchovnou
péči, a to do výše povoleného počtu žáků
uvedené ve školském rejstříku.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu (např. jiná škola zřízená obcí,
škola soukromá, církevní), oznámí ředitel
této školy tuto skutečnost řediteli školy
spádové, a to nejpozději do konce května
kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Město Soběslav stanoví spádovost svých
zřizovaných základních škol Obecně
závaznou vyhláškou města Soběslavi
(OZV) č. 4/2005, ve znění pozdějších
předpisů, takto:
Základní škola Soběslav, Komenského 20
- ulice: Bechyňská, Blatská, Česká, Dolní
příkopy, Družstevní, Dr. Studničky, Horní
příkopy, Jirsíkova, Jungmannova, K Čera-

zi, Komenského, Kostelní, Krátká, Lesní,
Lustigova, Luční, Lužnická, Mlýnská, Mokerské strouhy, Mrázkova, Na Cihelně, Na
Jezárkách, Na Petříně, Na Pilátě, Na Propadlišti, Na Svépomoci, Nad Hvížďalkou,
Okružní, Palackého, Polní, Sídliště Míru,
Sídliště Svákov, Slovenská, Slunečná,
Svákovská, Školní náměstí, U Hřbitova,
U Jatek, U Svákova, U Vodičků, V Lukách,
V Paloucích, 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 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 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
Irena Klečatská,
Městský úřad Soběslav

Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem
budou probíhat dle metodického doporučení MŠMT v termínu od 2. do 16. května 2021 v souladu s právními předpisy.
Dle doporučení MŠMT budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců s možností individuální
konzultace po telefonické rezervaci času.

Mateřská škola DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750

–
–

www.msduhasobeslav.cz v záložce:
„chci chodit do duhy“ - „poprvé k zápisu“
připravena je ikona na webových stránkách „ptejte se nás“
připravena bude před zahájením zápisů informační
schránka vedle vstupu do zahrady školy

Kontakty pro komunikaci:
– Mgr. Alena Krejčová, ředitelka školy + 420 723 540 918
– Martina Hasmanová, zástupce ředitele +420 725 054 675
info@msduhasobeslav.cz

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711
–
–

www.mssobeslav.cz - záložka „Zápis“
bude připraven informační leták na vstupní
brance mateřské školy

Kontakty pro komunikaci:
– Bc. Eva Kuklová, ředitelka školy
+ 420 606 687 263, ms.nerudova@email.cz

!!! Důležité upozornění !!!
Úpravou vyhlášky č.3/2019 města Soběslavi mohou rodiče zvolit školu dle svého výběru.
Jeden školský obvod pro celé území města Soběslav a obce, jež mají uzavřeny Dohody s naším městem
- stanoveno Obecně závaznou vyhláškou č.3/2019 města Soběslavi, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol
zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu mateřských škol.
ředitelství mateřských škol

Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážnici/strážníka městské policie
Požadavky:
a) úplné středoškolské vzdělání
s maturitou,
b) minimální věk 18 let,
c) trestní bezúhonnost,
d) dobrý zdravotní stav,
e) fyzická zdatnost
f) psychologické předpoklady,
g) řidičský průkaz sk. „B“,
g) časová flexibilita,
h) zbrojní průkaz skupiny D výhodou

formou na adresu:
Městský úřad Soběslav, náměstí
Republiky 59/I, 392 01 Soběslav.
Přihláška musí obsahovat:
• životopis,
• výpis z rejstříku trestů
maximálně 6 měsíců starý,
• ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky je možné zasílat písemnou

Předpokládaný termín nástupu: dle
dohody.
Bližší informace je možné získat
u tajemníka MěÚ Soběslav Ing. Radka
Brylla, tel. č. 381 508 121 nebo u vrchního
strážníka městské policie města Soběslavi
p. Miroslava Drse, tel. č. 381 508 150.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ Soběslav
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Informace k podání daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020

Z rozhodnutí ministryně financí mají poplatníci daně z příjmů letos prodloužen
termín pro podání daňového přiznání
a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc.
Dochází tedy k faktickému posunutí lhůty
pro papírové podání do 3. května 2021, pro
elektronické podání až do 1. června 2021.
Daňové přiznání lze podat osobně, poštou
nebo elektronicky.
Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání
daňového přiznání na Finančním úřadě
pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti
v Soběslavi, mohou využít úřední hodiny
podatelny:
• pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
• úterý a čtvrtek 8:00 - 15:30 hodin
• pátek 8:00 - 14:00 hodin

Upozorňujeme, že na územním pracovišti
v Soběslavi není možné daň zaplatit v hotovosti, ale platbu lze provést na pobočkách
České pošty tzv. „daňovou složenkou“
bez transakčního poplatku. Nejjednodušším způsobem zaplacení je bezhotovostní převod na účet správce daně č. 72177627231/0710, variabilní symbol rodné
číslo poplatníka.
Poplatníci mohou komunikovat s finančním úřadem i elektronicky. Nově byl spuštěn online finanční úřad, do kterého se přihlásíte z webu www.mojedane.cz pomocí
občanského průkazu s čipem, bankovní
identity nebo datovou schránkou. Naleznete zde daňový kalendář, přehled o daňových povinnostech a platbách na osobních
daňových účtech, a také tiskopisy k elek-

tronickému podání, které odtud odešlete
přímo na příslušný finanční úřad. Připomínáme, že elektronickým podání daňového
přiznání k dani z příjmů si prodloužíte termín pro podání i zaplacení této daně až do
3. 5. 2021.
Dále upozorňujeme, že pokud má daňový
subjekt nebo jeho zástupce datovou schránku zřízenu ze zákona nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky.
Více informací najdete na internetových
stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz).
Územní pracoviště finančního úřadu
v Soběslavi

Výběrové řízení na prodej nemovitého majetku
Na základě usnesení Zastupitelstva města
Soběslavi č. 13/091/2021 ze dne 3. 2. 2021
vyhlašuje město Soběslav výběrové řízení formou obálkové metody s otevíráním
obálek před veřejností, jehož předmětem
je prodej bytu (se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu se spoluvlastnickým
podílem na společných částech domu
a pozemku) ve vlastnictví města Soběslavi, nacházející se na pozemku p. č. 1010/2
v k. ú. Soběslav, v prvním nadzemním
podlaží domu č. p. 374 v ulici Na Ohradě,
Soběslav II, o velikosti 2+1 a výměře 61,33
m2.
Podmínky prodeje:
• prodej bude uskutečněn formou výběrového řízení obálkovou metodou s otevíráním obálek před veřejností,
• účastníkem výběrového řízení může být
pouze fyzická osoba nebo manželé; každý účastník může podat pouze jednu nabídku,
• minimální kupní cena činí 700.000 Kč,
• podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení vratné peněžní jistoty při podání
nabídky ve výši 50.000 Kč na účet města
č. 6015-701490399/0800,
• vítězem výběrového řízení bude uchazeč,
který nabídne nejvyšší kupní cenu; v případě rovnosti nabízené ceny rozhoduje
dřívější čas podání,
• celá kupní cena je splatná před podpisem
kupní smlouvy.
Náležitosti nabídky:
• písemná nabídka musí být zájemcem

doručena (osobně nebo prostřednictvím
pošty) v uzavřené obálce nejpozději do
5. 5. 2021 do 14:00 hodin na podatelnu
městského úřadu v Soběslavi, náměstí
Republiky 59, 392 01 Soběslav I, označena heslem „Výběrové řízení – byt Na
Ohradě č.p. 374 – NEOTVÍRAT“.
• jméno, příjmení, datum narození, trvalé
bydliště, nepovinně může být uvedeno telefonní a e-mailové spojení, údaj o adrese
pro doručování, pokud je odlišný od adresy trvalého bydliště.
• nabízená výše kupní ceny, která musí být
uvedena číselně i slovně v Kč. Nabídka
s menší než minimální kupní cenou nebude do výběrového řízení zahrnuta.
• potvrzení o zaplacení vratné peněžní
jistoty ve výši 50.000 Kč.
Prohlídka prodávaného majetku se
uskuteční na místě samém, a to:
• ve středu 14. 4. 2021 v době
od 15,30 do 16 hodin

• ve středu 21. 4. 2021 v době
od 15,30 do 16 hodin
• ve středu 28. 4. 2021 v době
od 15,30 do 16 hodin
Otevírání obálek před veřejností:
5. 5. 2021 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, náměstí Republiky
59, Soběslav I – II. patro.
Bližší informace k výběrovému řízení
budou poskytnuty na adrese:
Městský úřad Soběslav
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav I
v 1. patře u Jany Křemenové (tel. 381 508
113, e-mail: kremenova@musobeslav.cz)
nebo Pavlíny Chalupské (tel. 381 508 114,
e-mail: chalupska@musobeslav.cz)
Jana Křemenová,
vedoucí OOSM MěÚ Soběslav

Zdroj: mapy.cz
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VZPOMÍNÁME

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Utichlo Tvé srdce a milý
hlas. V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk
nikdy nesmíří.

Čas prý rány hojí,
je to ale zdání,
stále je v srdci bolest
a tiché vzpomínání.

Narození
• Vojtěch Čížek
• Linda Mocová
• Aneta Soukupová

Dne 3. 4. 2021
by se dožila 85 let
paní Helena Skurová.
Bohužel 16. června
tomu budou tři roky,
co nás navždy opustila.
Dne 7. 4. 2021 je to již
20 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

S láskou a úctou
vzpomíná dcera
a přátelé
Dne 19. 2. 2021
jsme se naposledy
rozloučili s paní
Drahomírou Šrubařovou.
Děkujeme touto cestou
za květinové dary
a písemné kondolence.
Synové Pavel a Ivo
s rodinami

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Dne 1. 4. 2021
uplynou 4 smutné roky,
co nás navždy opustila
milovaná manželka,
maminka, babička,
prababička paní
Věra Kučerová.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel, děti,
vnoučata a pravnoučata
Děkujeme všem,
kdo nám projevil účast
nad ztrátou naší milované
manželky, maminky
a babičky paní
Marie Ctiborové.

Úmrtí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Josef Čondl
Božena Fíšová
Marie Hejnová
Danuše Kleňhová
Bohumil Mertlík
Magdalena Plemlová
Josef Slavíček
Drahomíra Šrubařová
Hana Volfová
Božena Zárubová
Alena Žaldová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Rodina Ctiborova

Velikonoční zamyšlení

Již rok se potýkáme s nákazou, jejíž průběh jsme si asi mnozí z nás nedovedli
představit. Jak nemoc samotná, tak přijatá
opatření, od úsměvných (prý se nemohou
prodávat pomlázky) až po velmi vážná
a smutná, stále ovlivňují životy nás všech.
Před několika dny jsme si v naší zemi připomněli výročí prvních zemřelých na tuto
nemoc. Zřejmě každý v těchto dnech již
zná osobně někoho, kdo tomuto viru podlehl. Vyvstává mnoho palčivých otázek.
S blížícími se Velikonocemi bych chtěl tuto
naši nelehkou situaci nastínit ve světle velikonočního příběhu, popisujícího poslední
okamžiky života muže z Nazareta – Ježíše.

Na Velký pátek se čtou v kostelích pašije
(příběh o smrti Ježíše Krista). Taktéž celou postní dobu (čtyřicet dní před Velikonocemi) křesťané rozjímají tzv. křížovou
cestu Ježíše Krista (nejobvykleji čtrnáct
scén – zastavení). Při těchto meditacích
nejde o sentimentální či sadomasochistické vyžívání či nějakou podobu historie, jde
o to, znovu spojit tento klíčový příběh se
svým životním příběhem. Křesťanská víra,
že utrpení a smrt Ježíše Krista má spásný
(uzdravující) účinek i dnes, je základem

nejen pro tento druh rozjímání, ale pro celý
křesťanský světonázor. Na křížové cestě
Ježíše Krista se setkáváme s lidskou mocí
(arogancí mocných) – Pilát, který odsoudil
Ježíše; s utrpením a lidskou slabostí (Ježíšovy pády pod křížem), potupou a výsměchem (vysvlečení) a nakonec se samotnou
smrtí. Na této cestě objevujeme ale i soucit, lásku a porozumění (Veronika – utírá Kristovu tvář, Marie – je mu nablízku
v jeho utrpení). Kolik bolesti, arogance
a tuposti vidíme také na své křížové cestě.
A naopak - kolik lásky, pomoci a soucitu
dokážou lidé projevovat i v mém životě.
Mnoho lékařů, zdravotníků, pečovatelů,
dobrovolníků a dalších dnes zmírňují bolesti a utrpení – Veroniky a Marie dnešních
dnů.
Kristova křížová cesta nekončí pouze na
tom místě, kde zemřel, na Golgotě. Cesta
Ježíše Krista by byla pouze jedním z mnoha lidských a tragických vyústění života,
kdyby nenásledovalo nedělní ráno, prázdný hrob a setkání jeho přátel s Ním. Snad
tato nesnadná doba, kterou prožíváme, tato
naše křížová cesta může přinést něco pozitivního – očistit nás od falešných iluzí a na-

dějí. Potřebujeme zřejmě všichni ujištění,
že vše v našich životech, tedy i to bolestné
a nakonec smrt, má své místo, že nejsme
vystaveni jenom krutému, bezcitnému
osudu. Křížová cesta jakkoli dramatická
nekončí laciným happy endem, zná hrůzu
opuštěnosti. Ježíš však má v sobě zároveň
sílu vše přijmout a proměnit (i každou naší
slabost či selhání). Kristova cesta je cestou
svobodného člověka nezotročeného strachem a beznadějí. Právě tato cesta je i dnes
nadějí pro všechny, kteří si uvědomují tak
citelně svoji slabost a křehkost.
Křížová cesta našich životů je pro nás
snesitelnější a srozumitelnější také díky
konkrétní lásce druhých. Můžeme věřit
a doufat, že Bůh nikoho neopustí, že i naše
slzy, bolesti a rány nebudou zapomenuty,
ale proměněny v trvalou lásku a život. Velkým pátkem, Golgotou dnešních dnů to nekončí. Můžeme mít naději nedělního rána
ve všem, co prožíváme i v křížové cestě
všech našich dnů.
Přeji nám i přes všechny životní těžkosti
hezké Velikonoce.
Jan Hamberger, farář
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 724 378 898
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST 		

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KD Soběslav - duben
Konání veškerých akcí závisí na aktuální epidemiologické situaci a platných nařízeních vlády ČR.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZONA JE SNAD NA DOHLED
I v muzeu neustále sledujeme epidemickou situaci a vyhodnocujeme její
dopad na náš plánovaný
program. Z toho důvodu
jsme byli nuceni postupně zrušit všechny plánované přednášky i kurzy
paličkování. Stále ale věříme, že se blíží
možnost otevření našich soběslavských
expozic a prvních výstav, což bychom rádi
uskutečnili v tradičním termínu na přelomu dubna a května. Vzhledem k aktuální
nejistotě si však nedovolím stanovit přesné datum ani zvát Vás na první vernisáže,
protože může dojít k otevření výstav bez
hromadných akcí.
První z připravovaných výstav nese název 90 let VI. župy baráčníků se sídlem
v Soběslavi. Chce ukázat historii, současnost a sbírky VI. župy Boleslava Jablonského sdružených obcí baráčníků se
sídlem v Soběslavi, sdružující od roku
1931 baráčnické obce Tábor, Jindřichův
Hradec, Veselí nad Lužnicí a Soběslav, kde
byla obec založena už koncem roku 1929
a řadu let sídlí v jednom z objektů Blatského muzea. Výstava se bude konat v galerii
Smrčkova domu a pořádáme ji společně
s místními baráčníky, kteří plánují i bohaté
oslavy uvedeného výročí.
V květnu plánujeme v Rožmberském
domě otevřít přírodovědnou výstavu Savci Táborska, představující na fotografiích
a často i zcela nových exponátech všechny druhy, vyskytující se v našem regionu.
Budeme moc rádi, když budou naši nejmenší návštěvníci chodit do muzea nejen
„na medvěda“, ale i třeba „na jelena“, „na
daňka“ či „na muflona“. Ve Smrčkově
domě bychom rádi zpřístupnili již několikrát odloženou stálou expozici Soběslavský mincovní poklad, a to i s programem
přibližujícím zdejší dění v době třicetileté
války. Pokud by však nastavené podmínky
neumožňovaly pořádání hromadných akcí,
slavnostní otevření bychom opět posunuli.
Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí chystáme po ještě nyní probíhající rekonstrukci
otevřít červnovou muzejní nocí s podti-

Jan Holec: Hůrka (olejomalba, 1997)
tulem „železniční“. Během ní zde bude
zpřístupněno velké železniční kolejiště, zobrazující dopravní uzel Veselí n. L.
a tratě i pamětihodnosti v okolí. Věříme, že
se stane hlavním zdejším lákadlem pro děti
i hravé dospělé. Umělecko-historická expozice bude v objektu zpřístupněna později.
PŘÍRŮSTKY UMĚLECKÝCH
MUZEJNÍCH SBÍREK
V lednovém čísle jsme Vám představili
jednu z devíti kreseb a grafik Františka
Peterky z 50. – 90. let 20. století, které rozšířily sbírky Blatského muzea v souvislosti
s instalovanou výstavou v galerii Smrčkova
domu. Naše podsbírka výtvarného umění
se však v roce 2020 rozrostla i o další díla.
Šlo o různá vyobrazení Soběslavi (obraz
města od J. Čížka a dvě litografie Borise
Hanše, zachycující Soběslav od Černovického potoka a továrnu Jitona) a také
o soubor osmi obrazů Jana Holce, rodáka
z Třebějic (1933) a učitele výtvarné
výchovy na Střední pedagogické škole

v
Prachaticích,
který
opakovaně
v soběslavském muzeu vystavoval. Dílo
umělce, který zemřel 6. 5. 2019 v den
svých 86. narozenin, připomíná i katalog,
vydaný k jeho poslední výstavě v roce
2018 (v muzeu je stále ke koupi). Převodem z pražského pracoviště Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
se nám podařilo získat obraz (květinové
zátiší) od Marie Hlobilové-Mrkvičkové,
manželky hudebního skladatele Emila Hlobila, rodáka z Veselí nad Lužnicí.
V akvizicích tohoto typu bychom rádi pokračovali i v budoucnu, uvítáme proto jakékoli nabídky daru či prodeje uměleckých
děl spojených s naším regionem. Obzvláště
rádi bychom získali obrazy veselského malíře Ladislava Rektorise, a to i vzhledem
k plánované výstavě z jeho díla (v roce
2024 si připomeneme 95. výročí jeho narození).
Hodně zdraví všem přeje a na viděnou
v muzeu se těší
Daniel Abazid
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MŠ DUHA

#KINASPOLU
Kino Soběslav se nově zapojuje do projektu
#kinaspolu, díky kterému můžete sledovat filmy on-line a podpořit tak své oblíbené kino.
Cena vstupenky na jeden film je 100 Kč.
Vstupenky si můžete zakoupit on-line prostřednictvím webových stránek www.kinosobeslav.cz po zvolení konkrétního filmu
v programu a kliknutí na nákupní košík. Platba za vstupenky probíhá on-line.
Po zakoupení budou vstupenky doručeny na
e-mail, na který bude dále doručen kód, který je možné použít jednorázově, na jeden
konkrétní film a pouze na jednom zařízení.
Filmy je možné pustit na počítači, notebooku,
tabletu nebo mobilu. Stream začíná přesně
v daný čas.
Vstup do virtuálního kinosálu na www.kinaspolu.cz je možný nejdříve 15 minut před začátkem promítání.
Přejeme Vám příjemnou zábavu při sledování
filmů z domova!
-min-

Od začátku března jsou téměř po roce
zavřené i mateřské školy. Naše škola
byla určena hejtmanem Jihočeského kraje jako škola zajišťující péči
o děti zaměstnanců profesí souvisejících s nouzovým stavem. Stejně jako
v minulém školním roce jsme připravili
dětem obálky s „distančním vzděláváním“. Předškoláci je dostali v rámci
povinné školní docházky, ostatní děti
jako inspiraci na domácí hraní a tvoření. Předškoláci měli také možnost
spojit se se svými učitelkami online
přes aplikaci MS teams. Znovu jsme
také aktualizovali „školku doma“ a její
domácí výzvy, na webových stránkách
nabídli rodičům zásobník pracovních
listů, omalovánek, básniček a další inspirace nadoma. Jsme rádi, že máme
i letos od rodičů pozitivní zpětnou vazbu, posílají fotky na messanger školy
nebo píší e-maily. Jako příklad vám
uvádíme e-mailový pozdrav od Vítka:
Milé paní učitelky,
chtěl bych vám moc poděkovat za obálku s překvapením. Potěšily mě všechny úkoly i dobrůtka. Jste moc hodné
a laskavé.
Všechny úkoly jsem už udělal, s maminkou jsme vyrobili čápa, Amálka
(sestra) mi pomohla s dalekohledem,
ale ostatní procvičování a malování už
jsem dělal sám a moc mě to bavilo.
Jinak si doma hraju, pořád něco
stavím z lega, cvičíme s mamkou
s Méďou Sportíkem, taky pomáhám
taťkovi v dílně - třeba vrtám vrtačkou,
s mamkou jsme zaseli semínka paprik
a rajčat - už nám vylézají.
I když je to doma fajn a nenudím se, už
se těším zpátky do školky. Posílám vám

Děti si mohly vyzvednout obálky v určený den u tobogánu na zahradě školy
pozdrav a těším se, že se snad brzy
uvidíme. Vítek
Blíží se zápisy do mateřských škol,
z doporučení MŠMT budou i letos
organizovány převážně online. Stejně jako v minulém roce připravujeme
obálky s dokumenty do duhové schránky, všechny dokumenty naleznete také
na webových stránkách školy. V letošním roce je možnost telefonicky si domluvit osobní schůzku s ředitelstvím
školy. Den otevřených dveří bude zřejmě také v online podobě, podrobnosti
zveřejníme na webových stránkách.
Prosíme tedy všechny zájemce, aby
sledovaliwww.msduhasobeslav.cz,
zejména záložku CHCI CHODIT DO
DUHY, případně facebook MŠ Duha
Soběslav.
kolektiv MŠ DUHA

Materiály pro předškolní děti v rámci přípravy na školu
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MŠ NERUDOVA
Karneval
Karnevalový rej zavládl i u nás
v mateřské škole. Konečně se děti
dočkaly a přišel slíbený den - úterý
23. 2., kdy se mohly alespoň na chvíli
proměnit v pohádkové postavičky a užít
si ve své třídě karnevalového veselí.
Bylo se opravdu na co koukat, protože
maminky byly moc šikovné a připravily
pro děti krásné masky. Na výzdobě
tříd a šaten se podílely svými výrobky
děti. Veselí klauni a obrázky, které děti
nakreslily, rozveselily prostory celé
naší mateřské školy. Velký den jsme si
s dětmi pořádně užili, zatančili jsme si,
zazpívali a zahráli hry. Naučili jsme se
básničku „KARNEVAL“:

VELIKONOČNÍ RECEPT
Neruďáčkův řežábek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 rohlíků (1 den staré)
8 vajec
200 ml smetany ke šlehání
50 ml vývaru
olivový olej
sůl
pepř
kopřivy
listy pampelišky
petržel
medvědí česnek
česnek – 3 menší stroužky
majoránka
saturejka
tymián

Ve velké míse smícháme: rohlíky
pokrájené na drobné kostičky, žloutky,
všechny bylinky, česnek, sůl, pepř,
přilijeme smetanu smíchanou s vývarem
a olivovým olejem, promícháme.
Na závěr lehce vmícháme tuhý sníh
z ušlehaných bílků.
My jsme pekli v košíčkách jako
muffiny, ale můžete klasicky na plechu.
Dobrou chuť!

ZŠ KOMENSKÉHO
ZŠ Komenského hledá materiály k výročí

Vážení občané,
budova Základní školy Soběslav, Komenského 20
bude mít v roce 2022 významné výročí. Uplyne
150 let od položení základního kamene. V této souvislosti bude ve škole probíhat „Den otevřených
dveří“.
Škola proto hledá materiály k historii budovy (fotografie, různé
dokumenty, vysvědčení apod.) Pokud nějaké vlastníte, prosíme
o jejich zapůjčení pro účely digitalizace, nebo případně zaslání scanů
do 31. 5. 2021 na  e-mail:
hospodar@zssobeslav.cz a infocentrum@musobeslav.cz.
Materiály můžete také zanést do ZŠ Komenského nebo infocentra
na náměstí Republiky (budova č. p. 1). Moc děkujeme za ochotu, pomoc a spolupráci. 			
pedagogický sbor školy

Halo, pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
Máme všechno na míru,
z krepového papíru.
Abraka dabraka kouzelnice,
Karkulka, šašek, tanečnice.
Všichni vás zvem hej, hej,
hej na maškarní rej!
kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ E. BENEŠE
Informace k zápisu dětí do 1. ročníku
pro školní rok 2021/2022
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ tř. Dr. E. Beneše bude probíhat od
1. do 30. dubna pouze na dálku, tj. elektronicky přes aplikaci
„ZÁPISY - ONLINE“. Bohužel se neuskuteční ani návštěvy
předškoláků u nás ve škole a Den otevřených dveří.
Naši školu můžete navštívit alespoň prostřednictvím obrazové prezentace, kterou spolu s dalšími informacemi o škole
i o zápisu do 1. ročníku najdete na webových stránkách školy
www.zs-ebeso.cz.
Vlastimil Říha, ředitel školy

Virtuální prohlídky škol ZŠ E. Beneše a ZŠ Komenského naleznete na webových stránkách škol nebo sociální síti YouTube.

Více informací k zápisům do základních a mateřských škol zřizovaných městem Soběslav naleznete na str. 6-7.

I MY
Kuře, O5 a Radeček I MY v rodině
Minulý měsíc vzala naše Míša televizní štáb České televize na natáčení v rodině, v níž jsou dva zdraví kluci a nejmladší chlapeček
s handicapem. Všichni se řádně otestovali a v malém bytě ve vesničce

u Českých Budějovic se sešla rodina, tým a kapela O5 a Radeček,
která je maskotem sbírky Kuře Pomozte dětem a kterou dlouhodobě
podporuje.
„Kuře“ je sbírka, kterou pořádá Česká televize ve spolupráci s Nadací
rozvoje občanské společnosti. Loni nás ze sbírky podpořili částkou
302 353 Kč na projekt Radost pro malé prince a princezny. U 22 dětí
s handicapem a osm zdravých sourozenců tak mohlo dojít k rozvoji
v oblasti komunikace a zmírnění agresivních projevů chování, a tedy
zlepšení pohody v rodině.
Téměř každý rok můžeme díky sbírce pomáhat 10 – 15 dětem.
V tomto roce a v roce příštím bychom se rádi zaměřili na pomoc zdravým dětem, které vyrůstají v rodině se sourozencem s handicapem.
Na Velikonoční pondělí se dívejte na telku a případně pošlete dárcovskou SMSku! Pomůžete nám i nadále podporovat děti s handicapem
a jejich zdravé sourozence.
A i kdybyste si bednu nezapnuli, přejeme vám co nejkrásnější velikonoční svátky.

Klára Csirková, ředitelka
I MY o.p.s., www.IMYpomahame.cz

duben 2021

14

Záchrana osob na zamrzlých hladinách
Ve dnech 17. – 21. 2. 2021 nacvičovali
profesionální hasiči ve spolupráci s Vodní záchrannou službou ČČK - Soběslav
záchranu z ledu. Výcvik se konal na
pískovně Roudná a vystřídaly se zde všechny tři směny z požární stanice Soběslav. Při
výcviku bylo simulováno prolomení ledu
na vodní hladině a úkolem pro zasahující
hasiče bylo provést záchranu osoby z ledové vody a její transport ke břehu.
Hasiči měli k výcviku připraveno jak základní vybavení, které běžně používají při
jakémkoli jiném zásahu, tak další vybavení
používané právě při zásahu na vodě: su-

ché obleky, přilby do vody, házecí pytlíky,
plovací vesty, ledové bodce. Praktickému
výcviku předcházela teoretická příprava
na učebně. Hasiči si zopakovali metodiku,
možnosti provedení záchrany a specifika
práce na vodě. Poté následoval již praktický výcvik na pískovně, do kterého byla
v ledu prořezána díra pro „topícího se“.
Základní pravidlo hasiče mluví o tom, že
je potřeba myslet na svou bezpečnost. Proto se cvičí pohyb po ledě a hasiči se jistí
pomocí běžných prostředků, které jsou ve
výbavě zásahových vozů, jako jsou např.
lana, nastavovací žebříky či transportní

RC SOBÍK
Milé maminky, děti a celé rodiny,
už je to rok, co jsme Vám poprvé začaly připravovat prostřednictvím webu
inspiraci a rozptýlení pro děti na doma. Minulé jaro by asi nikoho z nás nenapadlo, že tato složitá doba bude takhle dlouhá. Proto nám nezbývá nic jiného než pokračovat pouze v aktivitách, které nám jsou umožněny. Ale i těch
je stále dost. Aktivity doma s dětmi jsou ve Vašich rukách. Víte, že v našem
centru se snažíme především o motorický rozvoj dětí, proto nezapomínejte ani
doma si s dětmi zacvičit, zazpívat či něco hezkého společně vyrobit. Stále pro
Vás natáčíme nová videa, abychom se pomocí obrazovek dostali blíž k Vašim
dětem a trochu se společně protáhli.
V březnu jsme také začali připravovat venkovní aktivity, které nejsou zakázané.
Namalovali jsme dětem křídami úkoly a budeme rádi, když se k nám přidáte
a namalujte s dětmi obrázek na chodník, který udělá radost i ostatním.
Jelikož přichází jaro a s ním krásné svátky velikonoční, vyzýváme Vás k soutěži o nejhezčí velikonoční vajíčko na chodníku. Namalujte s dětmi kraslici
a zašlete nám ji pomocí facebooku nebo na e-mailovou adresu: rodicovskecentrumsobik@seznam.cz. Kraslice, která nasbírá do Velikonoc nejvíce „like“
obdrží od Sobíka malý dárek. Těšíme se s Vámi na veselé Velikonoce.
za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

vana. Pomocí těchto prostředků se rozloží hmotnost záchranáře a snižuje se riziko
propadnutí.
Následně probíhal nácvik samotné záchrany probořené osoby. Hasiči si vyzkoušeli
záchranu několika způsoby za použití běžných prostředků, které mají k dispozici.
Každý hasič zachránil figuranta pomocí
nekonečné smyčky, házecího pytlíku, nastavovacího žebříku, transportní vany
a páteřní desky.
npor. Ing. Richard Molnár, velitel stanice
HZS Jčk ÚO Tábor - PS Soběslav
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Poděkování

V městské knihovně v Soběslavi se po dlouhá léta každé úterý
scházela skupina žen, zapojovaly se do dobrovolnické činnosti na
podporu místní neziskové organizace Rolnička.
Je to rok, co je klub zavřený. Přesto bych chtěla ženám poděkovat
za spolupráci a trpělivost v této jiné době, která nám neumožňu-

je se scházet. Děkuji za vaši ochotu pomáhat i z vašich domovů.
Doufám, že se brzy uvidíme a budeme společně zase tvořit.
Přeji vám pevné zdraví a klidné dny.
Veronika Hrstková

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ

ZO ČSCH SOBĚSLAV BURZA A TRHY

každý čtvrtek od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října

se v souvislosti s šířením nemoci covid-19
v dubnu neuskuteční.

kontaktní osoba - Bohuslav, Tel. 602 126 685

Seriál na pokračování

O životě Františka Habeše

Třetí část: Sběratelská vášeň

Podle jeho vyprávění přejel František
Habeš čtyřikrát Atlantský oceán tam a zpět.
Z každé cesty si přivezl spoustu památek:
indiánské kroje, čelenky z pér, zbraně,
masky a podobné vzácné zajímavosti.
Po návratu z Brazílie, si postavil v Bechyňské ulici dům v místech, kde bylo časem
zřízeno krejčovství u Průšů. Tento dům
později dostala od Františka Habeše pí Průšová. Od roku 1935 se přestěhoval do ulice
Na Pršíně do č. p. 11/II. Od této doby začala jeho sběratelská činnost. Byl celoživotním sběratelem všeho zajímavého, jezdil
po celém kraji a kupoval a prodával. Sbíral
vše – měl zde bohatou sbírku starých obrazů (zejména portrétů), soch, hodin, skla
a porcelánu. Hlavní bohatství jeho sbírek
však tvořily kroje, a to blatské, jejichž vyšívané pleny budily mnoho obdivu, kozácké (z okolí Tábora), kroje z okolí Husince
a také slovácké. Z ženských krojů to byly
nejvíce kroje svatební, hlavně „zavíječky“,
z mužských starobylé z okolí Soběslavi,
tzv. „stojedenáct“ či „sáčka“, která nosíval
ženich nebo strýc při námluvách.

Měl tu vystavené vše, co přivezl z Jižní
Ameriky. Odtud si přivezl věci původu
indiánského, například velké mužské přehozy a přepychový kroj pohlavára indiánů
z Bolívie zvaného Ajmara. V jeho sbírkách
se nacházelo i několik vzácných starých
knih. Habešovo muzeum zasluhovalo nejen plnou pozornost, ale vzbuzovalo i úctu
k muži, který z vlastního pochopení dovedl
zachránit před zkázou tolik vzácných
památek starého českého
umění. Některé cennosti věnoval později soběslavskému
a pražskému muzeu.

verš této malebné lidové písně tu nechám
zaznít:
„Víc než svého vozu, dbal jsi bledých líček,
proto se ti ztratil z kola zákolníček…….“
František Habeš zemřel v roce 1953 ve
věku 83 let. Také tato postava patřila svého
času ke koloritu města Soběslavi.
Jaroslav Pražma

Příležitostně dělal i biletáře
v kině. Jeho rukama prošlo
mnoho vzácností a cenností. Podle informace dochované mezi jeho příbuznými
měl velmi rád lidové písničky, zejména jednu, kterou soubor baráčnický často hrál a zpíval. Její název
jest „Zákolníček“ a dodnes
ji má ve svém repertoáru FOTO z roku 1930, dům č.p. 11/II v ul. Na Pršíně, kde
i kapela Budvarka. První měl Fr. Habeš své muzeum (zdroj:p. Houfková)
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DUBEN VE JMÉNU VELIKONOC
Velikonoce letos vycházejí na první týden v dubnu. Provází je řada zvyků, ke kterým se rádi každoročně vracíme. V současné době s oblibou
vyzdobíme byt velikonočními dekoracemi, větvičkami a kočičkami, vyséváme osení, vyrábíme kraslice, pečeme beránka, barvíme vajíčka nebo
pleteme pomlázky. V dobách našich předků však byly známy tradice, které se do dnešních dnů nedochovaly, nebo se s nimi setkáváme jen pomálu.
V následujícím textu si připomeneme jednotlivé dny tzv. Svatého týdne
a tradice a pověsti, které s nimi v minulosti souvisely.
Květná neděle (letos 28. 3.)
Neděle, která bezprostředně předchází Velikonocům. Oslavuje Kristův
triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením. V liturgii svátku jsou význačné tři momenty: požehnání ratolestí, jež se odehrává mimo chrám, s průvodem celého společenství; čtení pašijí; slavnost
mše svaté. Na tuto neděli se za Jana Pavla II. začal slavit Světový den
mládeže.
Modré pondělí (letos 29. 3.)
Modré pondělí je posledním masopustním pondělím. Pro křesťany byl
tento den symbolem volného dne, kdy lidé nepracovali a kostely se zdobily modrým a fialovým suknem.
Šedivé úterý (letos 30. 3.)
Hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely.
Škaredá (Sazometná) středa (letos 31. 3.)
Tento den připomíná zrazení Ježíše Jidášem za 30 stříbrných, proto škaredá. Vymetají se saze z příbytků, tj. domy se čistí a připravují na svátky.
Zelený čtvrtek (letos 1. 4.)
Křesťané si v tento den připomínají Ježíšovu poslední večeři. Jedla se zelená jídla ze zelených surovin, například zelí, špenát nebo hrách. Ta měla
zaručit zdraví na celý rok. Zeleným čtvrtkem začíná velikonoční triduum,
které končí o Velikonoční neděli.
V minulosti lidé na Zelený čtvrtek vstávali velice časně, rodina se pomodlila, omyli se rosou, protože bránila onemocnění šíje a dalším nemocem.
Hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem slunce.
Smetí se odneslo na křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Kdo
sní před východem slunce pečivo namazané medem, je chráněný před
uštknutím hadů a před žihadly vos. Odpoledne se nepracovalo. Pekly se
jidáše, zvláštně tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. Pokud se jedly potřené medem, opět měly být pro zdraví. Ranní mše se koná pouze
v biskupských chrámech. Při této mši se světí svaté oleje (olej křtěnců,
svaté křižmo a olej pro nemocné). Při večerní mši naposledy zvoní zvony
a pak „odlétají do Říma“ až do Bílé soboty - po tuto dobu jsou nahrazovány řehtačkami a klapačkami. Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si máte zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní
paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši. V tento den se také
koná obřad mytí nohou.
Velký pátek (letos 2. 4.)
Název byl odvozen od velkého tajemství. Velký pátek je připomínkou
dne smrti a ukřižování Ježíše Krista, proto je prožíván jako den postu
ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií odpoledne ve tři
hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí
k zvláštní bohoslužbě - není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení a smrti
Krista při čtení Bible, připomíná se pokleknutím před křížem, přednáší
se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota křesťanů...). V mnohých kostelích se koná tento den ještě
pobožnost křížové cesty. Součástí pobožností bylo také odhalení a uctění
svatého kříže.
K tomuto dni se pojí mnoho pověr a zvyků. Věřilo se např. v magickou
sílu země, která se na Velký pátek otvírala a na krátkou dobu zpřístupňovala poklady. Poklad označovalo světýlko nebo kvetoucí či zářící kapradí, otvor ve skále, ze kterého vycházela záře. Na souš vycházeli vodníci
a proháněli se na koních. Podle pověsti se i na chvíli otevřela hora Blaník.
Velký pátek je také postním dnem - postem od masa a újmy v jídle. Lidé
vstávali před východem slunce, chodili se mýt do potoka, aby se chránili
před nemocemi. V krajích s plátenickou výrobou se předly pašijové nitě,
pak se udělalo na šatech několik stehů, to mělo ochránit před uhranutím

ilustrační foto
a zlými duchy. V tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjčená věc
by se mohla očarovat (věřilo se hodně na čarodějnice a uhranutí). Košile
ušitá z plátna pašijových nití chránila před bleskem. Nepracovalo se na
poli ani v sadu, aby se nehýbalo zemí. Nepralo se prádlo, protože by se
prádlo namáčelo místo do vody do Kristovy krve. Také se chodilo dům
od domu, za zvuku řehtaček a různých říkaček se oznamovalo poledne
a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravovala obdarování v podobě
sušeného ovoce, pečiva, vajec a někdy také drobných peněz.
Bílá sobota (letos 3. 4.)
Bílá sobota se nesla ve znamení příprav na Boží hod velikonoční, připravovaly se pokrmy, nebo se pletly pomlázky. Dopoledne Bílé soboty se
nese ve znamení smutku u Ježíšova hrobu, večer a v noci nastávají oslavy
vzkříšení Ježíše Krista.
Opět nechyběly zvyky a tradice. Z ohořelých dřívek se např. vytvářely
křížky a nosily se do pole, aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně
se posypaly louky. Někde se uhlíky dávaly za trám do domu, aby ho chránily před požárem. V sobotu se také uklízelo a bílilo.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční, letos 4. 4.)
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“ neboli „prvního
dne po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem
týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské
dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“.
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce,
chleba, víno. Každá návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. Ve východních Čechách dal hospodář kus svěceného mazance, vejce a víno
poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Pečou se
velikonoční beránci.
Velikonoční (Červené) pondělí (letos 5. 4.)
Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut. Chlapci chodí
dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového
proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za to dostanou malovaná
vajíčka. Někde je zvykem, že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde
polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata
ráno, když šla do kostela.
Bílá neděle (letos 11. 4.)
Druhá neděle velikonoční - novokřtěnci nosili toho dne naposledy bílé
křestní roucho. Dnes je často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.

www.novinky.cz (článek Velikonoční tradice, na které se
pomalu zapomíná); svatky.centrum.cz/clanek/velikonoce;
www.seznamzpravy.cz (članek Svatý týden Velikonoc)
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Bavte se s dětmi o Velikonocích
1) Uhodněte hádanky

4) Najděte cestu ke košíčku s vajíčky

– Bílý kožich chundelatý, na krku má zvonec zlatý, z nebe
nebo z kopečka, přiběhla k nám . . .
– Obilí i zrnko máku, hned si vezme do zobáku. Zato snáší
vajíčka, kdopak je to? . . .
– Puťa, puťa, puť, přeji dobrou chuť. Zrnka zobu zoby zob,
panímámo ještě hoď. Běží kolem sestřička, žluťounká je
celičká. Naše máma slepice sezobala nejvíce.
– Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá
s kamarády? Zlatá koule z oblohy.
– Parádnice mezi brouky, nejkrásnější z celé louky. Červené
šatičky s malými puntíčky. Na zvonku rosa, létá si bosa.
Pohoupá se na kvítečku, hlídá totiž sedmou tečku.
– Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš
sluníčko, okolo běličká.
– I když mluvit nedovede mazlí se a tiše přede. Běhá ve
tmě,chodí tiše, vždyť má tlapky jako z plyše.
(správné odpovědi naleznete v pravém dolním rohu)

2) Místo obrázků doplňte první písmeno jejich názvu
5) Vyplňte velikonoční tajenku

1.

3) Najděte 10 rozdílů
10.
9.

Odpovědi k úkolu č.1: ovečka, slepička, kuře, sluníčko, beruška, sedmikráska, kočka
Stránka byla připravena ve spolupráci s MŠ Soběslav,
Nerudova ul.
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Velikonoční tajenka pro děti a dospělé
Vyplněním tajenky na této straně odhalíte celé přání redakce, které začíná slovy: „Přejeme Vám svátky plné milosti a ???“
1) Spletený svazek proutků, na tenčím konci ozdobený
barevnými pentlemi.

1.

2) Větvička vrby jívy s částečně rozvitými pupeny

2.

3) Druh velikonočního slaného pokrmu
4) Druh velikonočního sladkého pečeného pokrmu
a symbol Velikonoc
5) Synonymum od slova hostina
6) Druh velikonočního sladkého pečeného pokrmu
7) Naklíčený hrách, který dle dřívějších tradic
provázel celé velikonoční období
8) Nejvýznamnější křesťanské svátky.
9) Nitě, které předli naši
předkové, aby je
uchránily před
uhranutím
a zlými duchy

7.

3.
4.
5.

6.

P

8.
9.
10) Pomůcka ze dřeva, která vydává rámus. Používá
se od Zeleného čtvrtka poté, co „odletí zvony do Říma“

10.

11) Výzdoba domácnosti jinak

11.

12) Roční období

12.

13) Hvězda, kterou vídáme na obloze během dne
a která je více spojena s jarním a letním obdobím

13.

14) Druh kosatcovité jarní květiny
15) Zdobené vejce, jeden ze symbolů Velikonoc

14.

16) Rostlina spojená s Velikonocemi, která má červené nebo
oranžovočervené pravidelné květy a zelené články listů,
které jsou obroubené nápadným červeným lemem.
Pochází z Brazílie, ze státu Santa Catarina

15.
16.

K
17.

17) Druh sladkého pečeného pokrmu

D

Vybrané velikonoční pranostiky
K Velikonocům se pojí také řada pranostik, které souvisí především s počasím, zemědělstvím a úrodou. Co nám věstí letos, můžete
zhodnotit sami: :)
1.
2.
3.

J e-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto
teplé
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej,
na Velký pátek se zemí nehýbej!
Kolik ros spadne před Velikonocemi,
tolik po Velikonocích lze ještě očekávat mrazů

4.

5.

 dyž na velikonoční neděli prší, na
K
každé pondělí až do svatého Ducha
pršeti bude
Velký pátek vláha - úrodu zmáhá

6.

Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý

7.

Hezky-li na Boží hod velikonoční,
s prací na poli zčerstva počni

8.
9.

Prší-li o velikonočním hodu, bude
v létě nouze o vodu
Jasné počasí o Velikonocích
- nastane léto o letnicích

Str. 18-19, zdroje: www.ceskevelikonoce.cz;
www.vasedeti.cz
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Tipy a rady

POEZIE

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak
začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň
plánujete starat. Představit si, jaký bude
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na
své okolí. Každá dřevina má totiž specifické
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je
při navrhování potřeba zohlednit.

Velikonoční poselství
Pojďme si povídat
o svátcích naděje,
ale i zrady,
co k zázraku přispěje.
Pojďme si povídat
o trpící duši,
která však sílu
v srdci svém tuší.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli
byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly
lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny
a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba
do daného místa hodí z širšího kontextu.
Například akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách České republiky
velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy.
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na
to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro
stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od
společné hranice pozemků 3 metry a pro

Pojďme si povídat,
jak život zvítězil
nad smrtí krutou,
jež mu lid vymezil.
Pojďme si povídat,
že víra léčí,
že síla mysli
i tělu svědčí.
Pojďme se poučit
z tohoto příběhu,
že vše zlé skončí,
dá dobro zas do běhu.

Rýma, @ryma_the_poetrist

ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá,
že váš pozemek musí být dostatečně široký,
aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace
o tom, co organizace takové výsadby
obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje,
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam
si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat.
Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu
Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj
výsadbu může každý, kdo od roku 2019
vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování
se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově
vysazenýc
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
•

•

Obvodní oddělení Policie ČR
v Soběslavi řeší od 8. 2. další neplacení zákonem stanovené vyživovací
povinnosti vůči nezletilému dítěti, kdy
povinný otec dluží matce nezaopatřeného dítěte částku vyšší než 27 000
korun.
Díky pohotové reakci oznamovatele (za což mu patří velké díky), který
svým zásahem zamezil dalšímu pokračování v jízdě evidentně podnapilého
řidiče, byl hlídkou zdejšího oddělení
dne 12. 2. zadržen řidič motorového
vozidla, který opakovanou dechovou
zkouškou nadýchal až 2,63 promile.
Následně se na výzvu hlídky podrobil lékařskému vyšetření. Jelikož
řídil ve stavu vylučujícím způsobilost, vykonával tedy činnost, při které
mohl ohrozit zdraví lidí nebo způsobit
značnou škodu na majetku, jedná se

•

•

o přečin Ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Další povedený rodič neplatí od měsíce ledna 2019 do současné doby
(na Obvodní oddělení Policie ČR
v Soběslavi oznámeno dne 22. 2.) na
svoji nezaopatřenou zletilou dceru, ačkoli si je této své zákonné vyživovací
povinnosti vědom. Za celé předmětné
období se dlužná částka na výživném
vyšplhala na nejméně 72 800 korun.
Ve večerních hodinách soboty dne
27. 2. došlo na Táborsku hned ke dvěma případům krádeží vloupáním do
vozidel továrních značek Škoda Citigo, určených pro rozvoz pizzy. K prvnímu skutku došlo v době před osmou
hodinou večerní před prodejnou pizzy
v ulici 28. října v Soběslavi, k druhému
pak o hodinu později před prodejnou
pizzy na ulici ČSLA v Plané nad Luž-

nicí. V obou případech pachatel rozbil
okna vozů a odcizil zde zanechané kasírtašky s provozní finanční hotovostí.
Vlastní krádeží a poškozením vozidel
vznikla majitelům škoda v souhrnné
výši bezmála 30 000 korun. Po
pachateli či pachatelích pátrají ve
spolupráci s táborskými kriminalisty
policisté obvodních oddělení Soběslav
a Sezimovo Ústí. Jakékoli poznatky,
které by přispěly k objasnění těchto
skutků, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob, potažmo vozidla
na místech činů, předejte prosím policistům na jejich služebnách či telefonních linkách 974 238 740 (OOP
Soběslav) či 974 238 730 (OOP Sezimovo Ústí). Opětovně připomínáme,
a to nejen provozovatelům rozvozových vozidel, že „auto není trezor“.
Zanechávat v něm cokoliv, co by mohli zloději odcizit, se nevyplácí.

Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství por. Mgr. Miroslava Doubka, pprap. Jana Štecová
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Pomáhejte pohybem
V době koronaviru a nouzového
stavu se všichni potýkáme s různými restrikcemi vlády ČR, které se
však netýkají pohybu a sportu v naší
domácnosti či v přírodě. A právě
tam míří řada lidí po práci a ve svém
volném čase. Procházkami nebo během a jinými pohybovými aktivitami (které můžete provádět i doma)
můžete nyní pomoci sobě i lidem,

kteří to potřebují. Stačí si stáhnout
aplikaci EPP Pomáhejte pohybem,
která funguje jako klasický sport
tracker, měří tedy dosaženou vzdálenost a jiné parametry včetně času,
tempa a počtu spálených kalorií.
Zároveň však generuje body, které může uživatel kdykoli věnovat
některému z aktuálně nabízených
projektů neziskových organizací,
škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí
za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní
dopředu stanovenou částkou.
Touto formou se podařilo v nedávné
době podpořit i projekt, do kterého
byl zapojen občan Soběslavi.

ilustrační foto

Kdo má zájem, může na akci navázat
a podpořit pohybem i jiné projekty,
které se aktuálně nabízí nebo se sám
může ucházet o zařazení do projektu. Více informací o aktuálních či již
podpořených projektech naleznete
na:www.pomahejpohybem.cz.
			
redakce

Základní škola a Mateřská škola Tučapy

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
• Z rozhodnutí ministra školství a nastaveným
protiepidemiologickým opatřením proběhne
zápis do I. třídy pouze elektronicky.
• Sběr elektronických žádostí bude ukončen
v pátek 9. dubna ve 12:00.
• Od 12:00, 9. dubna bude možné se na základě předchozí domluvy dostavit na ředitelství
školy, aby mohlo být uzavřeno správní řízení
v souladu se zákonem.
Rodiče si s sebou přinesou:
• rodný list dítěte,
• kartičku zdravotní pojišťovny,
• občanský průkaz zákonného zástupce (doklad
o svěření dítěte do péče u pěstounů apod.),
• rozhodnutí o odkladu školní docházky,
pokud bylo v minulém roce vydáno.
Detailní informace, včetně elektronického formuláře k přihlášení dítěte, naleznete na webových stránkách školy: www.zstucapy.cz.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci sledujte aktuální informace na webových
stránkách školy. Bude zde upřesněn způsob
konání zápisu. Případné dotazy zodpovíme na
tel. čísle 601 312 727.

KD VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZVE
Vzhledem k současné situaci předpokládáme další přesouvání nasmlouvaných
kulturních pořadů, a proto sledujte naše
webové stránky www.kd-veseli.cz, kde
se dozvíte informace o aktuálních změnách.
- 1. února – 30. dubna
VÝSTAVA ZA OKNY II.
Výstava je prodloužená do konce dubna.
Pokračování Výstavy za okny – fotografie z akcí z let 2000 až 2020. Přijďte si
připomenout koncerty, výstavy, divadla,
zasedání i schůze a třeba na některých fotografiích poznáte sami sebe či své blízké.
Směr prohlídky je proti směru hodinových
ručiček.
- 18. února – 20. května
VESELÍ NAD LUŽNICÍ ZEŠIROKA
Výstava je prodloužená do května. Pohledy na Veselí a jeho okolí v netradičním formátu zachycené hledáčkem
fotoaparátu Václava Jelínka. Výstavní
místnost KD, pokud to epidemiologická
opatření dovolí, bude otevřeno v úterý a
ve čtvrtek od 14 do 17 hodin, nebo i v jinou dobu po telefonické dohodě na tel.

č. 603 495 985. Vstupné dobrovolné.
- Nový termín v jednání
NA KUS ŘEČI S ONDŘEJEM
VETCHÝM
Vstupenky s původním datem 30. 3. 2021
zůstávají v platnosti. Pořádá VIP Art Company ve spolupráci s Kulturním domem
Veselí n. L. Do křesla pro hosta usedne oblíbený český herec Ondřej Vetchý, držitel
Českého lva, ale i milovník bojových umění, zejména juda a otec pěti dětí. Program
zábavného večera bude sestávat z povídání moderátora Jiřího Vaníčka s Ondřejem
Vetchým, prostor bude i pro dotazy diváků. Velký sál KD od 19 hodin, vstupné:
260 Kč.
- Čtvrtek 1. dubna – nový termín v jednání
VESELÉ VELIKONOCE
Pantheon production. Veselé Velikonoce
jsou příběhem nenapravitelného sukničkáře Stéphana, který tajně podvádí svou
manželku Sophii. Ve filmovém zpracování
kultovní francouzské komedie Veselé Velikonoce exceluje Jean-Paul Belmondo.
Přijďte se podívat, jak je dílo ztvárněno na

českých divadelních prknech v hlavní roli
s Martinem Hofmannem.
Hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková, Jiřina Daňhelová, Monika Zoubková, Jelena Juklová, Jiří Wohanka a Filip
Cíl, autor: Jean Poiret, režie: Miroslav Hanuš. Velký sál KD od 19:30 hodin, vstupné: 490 Kč.
- Pondělí 26. dubna – nový termín
v jednání
ČTYŘI DOHODY
Jaroslav Dušek v představení podle knihy Dona Miguela Ruize založené na staré
moudrosti Toltéků. Velký sál KD od 19 hodin, vyprodáno.
- Pátek 30. dubna
STAVĚNÍ MÁJKY
Stavění májky zrealizují Veselské služby
s pomocí techniky. V případě, že dojde
k uvolnění některých opatření, budeme se
snažit zorganizovat stavbu za pomoci křížů jako v letech 2017 až 2019 a připojit
malý kulturní program. Prostor u kulturního domu.
Michaela Jindová,
KD Veselí n. L.
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TJ Spartak v době koronaviru
Jednou z hlavních oblastí, které jsou nejvíce zasaženy krizovými opatřeními vlády dlouhodobě zůstává sport. Vedoucí TVZ Michal
Pánek v rozhovoru sdělil, jaký dopad měl covid-19 v letošním roce na TJ Spartak Soběslav a sportovní areál.
Jak moc doposud pocítil TJ Spartak
dopady epidemiologické situace?
Velmi značně. Žádný z oddílů v podstatě nemohl a nesmí s ohledem na omezení vlády v areálu sportovat s výjimkou
dětí v projektu Děti do bruslí (DDB). Ty
alespoň v lednu a únoru mohly bruslit na
ZS, protože je tento projekt zařazen jako
součást školního vzdělávacího programu
MŠMT.
Jedno sportoviště zůstalo otevřené a tím
je zimní stadion. Byl od ledna do února
dostatečně využit, když nebylo možné,
aby v něm trénoval oddíl LH?
Od 25. ledna do 25. února na led chodily
školky ze Soběslavi, Týna nad Vltavou,
Bechyně a přilehlých obcí v rámci již
zmiňovaného projektu DDB. Projekt měl
pokračovat i v březnu a věřili jsme, že se
od března na led vrátí i mládež oddílu LH
a krasobruslení. V takovém případě bychom provoz ledové plochy po dohodě
s vedením obou oddílů prodloužili do konce dubna. S ohledem na aktuální opatření
jsme ale byli nuceni zimní stadion uzavřít.
Nevyplatilo se tedy ledovou plochu dál
držet?
Vzhledem k současným restrikcím vlády
a vývoji epidemiologické situace nikoliv.
V březnu jsme nemohli na led pustit nikoho,
soutěže organizované ČSLH jsou již ukončené a vzhledem k prognózám není příliš
pravděpodobné, že by se někdo na led dostal
i v dubnu 2021.
Jak vlna covidu v posledních měsících
ovlivnila TJ Spartak po finanční stránce?
Vzhledem k tomu, že byla sportoviště s výjimkou zimního stadionu zavřená, výrazně
se snížily celkové náklady na provoz areálu. Sportovní hala je již tři měsíce úplně
vypnutá, ani se v ní netopí, protože si udržuje stálou teplotu mezi 8 až 10°C. V ostatních uzavřených halách byly vynaloženy náklady pouze na minimální vytápění.
Zaměstnanci jsou přihlášeni do programu
antivirus, náklady za zaměstnance tedy
hradí TJ Spartak, ale vyplacené mzdy nám
jsou kompenzovány v plné výši ÚP. Náklady na elektřinu, která byla spotřebována
za leden a únor 2021 na zimním stadionu,
jsme schopni ve značné míře hradit z přijatých finančních prostředků za projekt Děti
do bruslí.
Pro srovnání, roční náklady na elektřinu
v roce 2020 spotřebovanou na zimním
stadionu činily 600 514 Kč bez DPH. Co
se týče spotřeby energií, zimní stadion je
má samozřejmě nejvyšší, ale tak je to ve
všech sportovních areálech, kde ZS provozují. Letos náklady na elektřinu na zim-

ním stadionu za měsíce leden a únor činí
dle nasmlouvané ceny pro rok 2021 pouze
45 126 Kč bez DPH. Za stejné období budeme projektu DDB fakturovat cca 40 000
Kč. Jsme tedy téměř na nule a žádné jiné
náklady související s provozem zimního
stadionu během těchto měsíců nebyly. Měsíční náklady na vodu v celém areálu klesly oproti předchozímu roku cca o polovinu,
náklady na vytápění budovy sokolovny
a provozní budovy zimního stadionu cca
o 1/3 oproti stejným obdobím v předchozích letech. Náklady spojené s temperováním budov sportovní haly a tenisové haly
poklesnou v porovnání s běžným provozem za uplynulé roky na méně než 50 %.
Především u starších budov v areálu je však
nutné nenechat budovy příliš prochladnout,
aby nedošlo k jejich nevratnému poškození.
Kde získáváte finance na úhradu nákladů souvisejících s provozem areálu?
Každý rok získáváme dotaci od města
Soběslav, pro rok 2021 byla zastupitelstvem města schválena částka 2,5 mil. Kč.
Do roku 2020 jsme byli příjemcem dotace
MŠMT „Můj klub“, kde jsme za roky 2019
a 2020 obdrželi částky ve výši cca 800 tis.
Kč. Polovina dotace byla určena na úhradu provozních nákladů, polovina na sportovní činnost TJ. Od roku 2021 rozděluje
finanční prostředky určené pro sport NSA
vedená Milanem Hniličkou. Na rok 2021
máme schválenou dotaci na sportovní činnost všech oddílů cca 1 mil. Kč. Na provoz
a údržbu je naše žádost ve stádiu schvalování a zatím tedy nevíme, s jak vysokou
podporou ze strany státu bude možné počítat. Konečná výše schválené podpory na
provoz a údržbu pro rok 2021 do značné
míry také napoví, v jakém režimu bude
možné jednotlivá sportoviště provozovat.
Určující však v této době bude především

epidemiologická situace a s ní spojená
opatření vlády ČR.
Budou se připravovat kompenzace
za oddílové příspěvky členů jednotlivých oddílů v souvislosti s předčasným
ukončením sezony?
Oddílové příspěvky a hospodaření s nimi
je plně v kompetenci samotných oddílů.
Členové by se měli ohledně příspěvku tedy
obrátit na výbory příslušných oddílů. Vím,
že např. oddíl LH kompenzace pro své členy připravuje a tuto informaci již rodiče
dětí obdrželi. Fotbalový oddíl na jaře 2020
ponížil oddílové příspěvky o 2/3 a podzimní příspěvky zaplacené v plné výši budou
kompenzovány podle toho, kdy se sportování dětí a mládeže opět „nastartuje“, na
což se již všichni moc těšíme!!!
Pokud se do budoucna epidemiologická
situace zlepší, kdy bude zimní stadion
opět uveden do provozu?
Zatím nevíme jistě. Pakliže by finanční
podpora ze strany státu byla ve výši, která
nám byla přislíbena, bylo by reálné zprovoznění ZS dříve než v předchozích letech.
Máme předběžnou dohodu s některými oddíly v regionu, že by plochu ZS také využívaly. Tím by došlo k částečnému pokrytí
nákladů na provoz a snížení celkových nákladů ze strany provozovatele. Mohli bychom takto sportujícím a především mládeži nahradit výpadek za zimu 2020/2021.
Naší prioritou, jako zástupců TJ, ale i jednotlivých oddílů je vrátit děti od počítačů
a telefonů na všechna sportoviště v maximálně možné míře. Jsem přesvědčen,
že v tomto ohledu se shodujeme se všemi
rodiči, jejichž dětem bylo sportování znemožněno!
Děkujeme za rozhovor.

-min-
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Fotbal v době koronaviru
Uplynulý fotbalový rok se
mi nehodnotí vůbec snadno. Pandemie koronaviru
zasáhla i sport a ten amatérský bohužel nejvíce.
A jeho obnovení je zatím v nedohlednu. Přitom
sport a aktivní pohyb na čerstvém vzduchu
funguje výborně na posílení imunity a jako
prevence všeobecně. Vše obnovit a vrátit
do starých kolejí bude velmi náročné.
Co se týče fotbalu, tak toho k hodnocení moc není. Děti a mládež vloni na jaře
vůbec nezačaly a k tréninku se vrátily až
v létě. Na podzim stihly odehrát téměř celou polovinu soutěže, pak bylo vše přerušeno. A od té doby jsou nařízení neustále
taková, že návrat k tréninku je prakticky
nemožný. Což já osobně u dětí a mladých
lidí považuji za tragédii.
„A” mužstvo vloni odehrálo pouze devět
soutěžních utkání. Jedno na jaře a osmi
zápasy rozehrálo na podzim nový ročník
divize. Vzhledem k tomu, že si FAČR

odsouhlasila, že k uzavření tabulky stačí
odehrát 50 % utkání, tak je stále reálná naděje, že se fotbalu ještě dočkáme. Ale kdy?
Start byl v plánu už na konci ledna, února
a teď se mluví o dubnu. Trenéři už měli několikrát naplánovanou zimní přípravu, i se
několikrát začalo a vzápětí zase skončilo.
Je opravdu velmi těžké se na něco připravit.

Kádr zůstal stejný, všichni samozřejmě doléčili bolístky a mají individuální plán kondiční přípravy. Pro fanoušky máme alespoň
jednu dobrou zprávu. Ještě před Vánoci se

nám podařilo posílit útočnou sílu o velmi
kvalitního hráče. Do domácího prostředí se
vrací Daniel Vaněk a věříme, že s bratrem
Filipem budou postrachem všech brankářů
našich soupeřů.
V tomto roce se náš klub dožívá významného jubilea. Stého výročí založení fotbalového klubu v Soběslavi. Datum oslav je
stanoven na 10. 7. 2021. K této příležitosti
se připravuje kniha, která by měla mapovat
historii klubu. Součástí oslav by samozřejmě měla být i sportovní zábava. Během
dne by se měly prezentovat všechny naše
mládežnické kategorie a na odpoledne je
v plánu utkání starých gard (Soběslav vs
Dynamo ČB) a „A” tým vs výběr Davida
Lafaty.
Co nám ovšem pandemická situace a v tu
dobu platná nařízení dovolí, to je zatím ve
hvězdách.
Přeji všem pevné zdraví a těším se na brzké
setkání na fotbale.
Marek Nývlt,
předseda FK Spartak Soběslav

inzerce

Oculeus oční optika a ordinace SOBĚSLAV,
Palackého ul. 64/9

nabízí nechat se zdarma otestovat antigenním testem na Covid-19.
Nabídka platí pro jednotlivce i zaměstnance místních firem. Stačí s sebou
přinést kartičku zdravotní pojišťovny.
Zájemce si může vybrat z různých druhů testů,
které se provádí z nosu, nosohltanu, krku nebo
ze slin.
Objednávejte se na tel. čísle 775 184 416.

duben 2021
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodej
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz
• Prodám RD ve Zlukově. Možná i výměna
za byt v OV nebo družstevní + doplatek,
nejraději v Soběslavi. RK nevolat. Tel. 723
633 246, e-mail: petr67liska@seznam.cz
Koupě
• Koupím byt v Soběslavi, případně
s garáží. Tel. 606 233 658
• Koupím garáž v Soběslavi, tel. 776 468 750
• Koupím garáž v Soběslavi, tel. 725 302 843
• Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi
a okolí. Tel. 776 092 862
• Koupím maringotku. Tel. 724 743 159
• Koupím jehňata 4 ks. Tel. 602 443 482
• Hledám ke koupi chatu k rekreaci.
Za nabídky děkuji. Tel. 604 334 995
• Koupím dům v Soběslavi nebo blízkém
okolí. Seriózní jednání, nejsem RK.
Tel.605 991 049
Ostatní
• Poptávám rodinný dům v Soběslavi
s možností výměny za kompletně
zrekonstruovaný byt v Soběslavi
o dispozici 3+kk s výtahem + doplatek.
Tel. 724 595 078
• Důchodce koupí, nebo pronajme byt pro
jednu osobu v RD, nebo v domě s výtahem
v Soběslavi, tel. 777 013 085
• MALÍŘ-NATĚRAČ. Metelec. Tel. 728
987 702

24

Do malé tesařské firmy hledáme spolehlivého a samostatného
kolegu na pozici stavební dělník - tesař. Zkušenosti v oboru vítány.
Vlastní živnostenský list. ŘP sk. B nutný, sk. E výhodou. Bližší
informace u Jaroslav Záhora: tel. 739 626 519

duben 2021
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Farma Doňov
nabízí prodej
domácího
kysaného
zelí, zeleniny
a sadby zeleniny.

AKTUÁLNÍ INFORMACE V MOBILNÍ APLIKACI

Zdarma ke stažení na Google Play a App Store

Prodej ze dvora
Po - pá 10 - 16 hod.
Více informací na
www.farmadonov.cz

Nabízím online výuku
německého jazyka
pro začátečníky i pokročilé,
pro jednotlivce i malé skupinky,
ZŠ, SŠ, příprava k maturitě,
obchodní němčina, konverzace.
Tel. kontakt 775 106 830

Lokál u Jirky, Tř. ČSA 144,
Veselí nad Lužnicí
přijme šikovnou, samostatnou a usměvavou
servírku na krátký dlouhý týden, 1200 Kč
za směnu plus spropitné.

Bližší info na telefonu 606 185 990,
pan Vatrs.

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Přijímáme objednávky na vykrmená
kuřata a krůty a dále krůťata
na dokrmení, stáří 6 týdnů.
Odběr 5. 5. 2021.
Objednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz

PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ,
CHUTNÉ A V BIO KVALITĚ
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

duben 2021
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KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Prodej, doprava,
čerpání betonu
Luboš David
Tel. 775 024 262
Otevírací doba: Po - Pá 7:00 - 17:00, So 8:00 - 12:00

Zeleninová Farma
Doňov přijme:
- brigádníky
- traktoristu
bližší informace p. Mastný
na tel. 608 828 229

duben 2021
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA DUBEN
ŽULOVÉ GRILOVACÍ DESKY
A VÝROBA POMNÍKŮ - 20%

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

VÝMĚNA TERACA
ZA PŘÍRODNÍ KÁMEN
• nízká cena
• neomezená životnost

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

Tel. 606 807 389
www.kamentabor.cz

GEODETICKÉ PRÁCE

VESCE 44, Soběslav

info@geodeziejih.cz

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ

ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 30-50cm
dle přání zákazníka
Dřeviny: smrk, borovice, listnaté dř.
Nově nabízíme PALIVOVÉ DŘEVO

neštípané v délce 3m za velmi výhodné ceny

Tel. 381 521 169
www.lesysobeslav.cz
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