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V lednu do Soběslavi konečně přišla bílá zima. Vydatně sněžit začalo 6. ledna a díky nízkým teplotám sníh vydržel do konce
měsíce. Bílá pokrývka spolu se zamrzlým Novým rybníkem tak poskytly nové možnosti trávení volného času venku. Většina
dětí, které se v novém roce nemohly vrátit do školních lavic, využila nové rozptýlení. Sněhová pokrývka poskytla také zajímavé pohledy na město, kterému bílá sluší. Přesvědčit se o tom můžete na fotografiích Stanislava Tošnera, který naše město
fotí stále a v každém ročním období. Děkujeme.
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AKCE V MĚSÍCI ÚNORU
Konání kulturních a sportovních akcí nadále závisí na vývoji epidemiologické situace v ČR. Doporučujeme proto průbežně sledovat webové stránky a FB profily pořadatelů akcí, včetně Kulturního domu města Soběslavi.
redakce

Město Soběslav srdečně zve
na 13. zasedání

Zastupitelstva města Soběslavi
3. 2. 2021 od 17 hodin
velký sál KDMS
Program:
1. Majetkové převody
2. Zřízení výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav
3. Průmyslová zóna Soběslav
4. Různé
V rámci bodu tři proběhne prezentace
záměru Průmyslová zóna Soběslav
zástupci spol. Exprin property s.r.o.

OPRAVA LÁVKY V SOBĚSLAVI
V únoru bude zahájena oprava lávky přes Dírenský potok na jižním okraji
letiště (na cestě k jezu Čejnov). Opravou projdou základy lávky na březích
potoka a ocelová konstrukce. Všechny dřevěné části konstrukce budou vyměněny. Po celou dobu opravy bude lávka zcela uzavřena a průchod mezi
letištěm a Čejnovem nebude možný. Opravu bude provádět firma DUKÁT
stavby a půjčovna s.r.o., Veselí nad Lužnicí. Z rozpočtu města je na ni
vyhrazeno 300 000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín dokončení prací
je konec dubna. V budoucnu má být lávka součástí plánované cyklostezky
Soběslav – Karvánky – Dráchov – Veselí nad. Lužnicí.
redakce

Město Soběslav
vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího
odboru výstavby a regionálního rozvoje
Městského úřadu Soběslav
Předpokládaný nástup 1. 6. 2021 nebo dle dohody.
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.

VU3V ZVE ZÁJEMCE O STUDIUM
Virtuální univerzita třetího věku se připravuje na letní semestr. Ke studiu jsou připraveny obory: Kouzelná geometrie a Historie
a současnost české myslivosti. Všichni zájemci
se mohou podívat na stránky e-senior.czu.cz.
V případě zájmu či dotazů se obraťte na číslo
724 378 898 - pí. Palasová nebo 720 330 219
- pí. Zbytovská.
L. Zbytovská

Úřední den notáře 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

24. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 15. prosince 2020.
Usnesení č. 24/331/2020
Rada města souhlasí s realizací investičních akcí na vodohospodářském majetku
města v roce 2021 dle aktualizace Plánu
investic vodovodů a kanalizací zpracovaného provozovatelem vodohospodářského majetku města – společností ČEVAK,
a. s., České Budějovice.
Usnesení č. 24/332/2020
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města zřídit výbor pro rozvoj Průmyslové
zóny Soběslav.
Usnesení č. 24/333/2020
Rada města schvaluje nařízení města
Soběslavi č. 1/2020 (záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod „LHO Tábor“) v předloženém
znění.
Usnesení č. 24/334/2020
Rada města schvaluje termíny svých jednání v roce 2021 následovně: 5. 1., 19. 1., 2. 2.,
16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5.,
25. 5., 8. 6., 22. 6., 20. 7., 24. 8., 7. 9., 21. 9.,
5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11., 30. 11. a 14.
12. 2021.
Usnesení č. 24/335/2020
Rada města souhlasí s termíny jednání Zastupitelstva města Soběslavi v roce 2021
následovně: 3. 2., 28. 4., 23. 6., 22. 9.
a 15. 12. 2021.
Usnesení č. 24/336/2020
Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací
zřízených městem Soběslav – MŠ Duha
Soběslav, MŠ Nerudova Soběslav, ZŠ Tř.
Dr. E. Beneše Soběslav, ZŠ Komenského
Soběslav, Kulturní dům města Soběslavi, Senior-dům Soběslav a Poliklinika
Soběslav na roky 2022 a 2023 v předloženém znění.
Usnesení č. 24/337/2020
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Soběslav a CETIN,
a. s., Praha, v souvislosti s realizací akce
„11010-099058 0630/20 BTS TACHL_

OK“ (vybudování přípojky optického kabelu k vysílači mobilní sítě) na pozemcích
p. č. 84/4, 84/5 a 1056 v k. ú. Chlebov,
které jsou ve vlastnictví města.
Usnesení č. 24/338/2020
Rada města v návaznosti na usnesení
RM č. 3/339/2018 souhlasí s uzavřením
smlouvy mezi městem Soběslav a Generali Českou pojišťovnou, a. s., na pojištění
majetku města za cenu 322.152 Kč a pojištění odpovědnosti za cenu 32.414 Kč pro
rok 2021.
Usnesení č. 24/339/2020
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Soběslav a firmou Strabag, a. s.,
provozní jednotka Soběslav, na akci
„Oprava chodníků Soběslav 2020
– 2. etapa“, kterým se mění záhlaví smlouvy
a dále se posunuje termín dokončení akce
do 31. 5. 2021.
Usnesení č. 24/340/2020
Rada města souhlasí s obsazením uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou
v ulici Mrázkova čp. 745/III v Soběslavi
dle návrhu předloženého sociálně zdravotní komisí.
Usnesení č. 24/341/2020
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy
místních komunikací na akci „Obnova místních komunikací Na Svépomoci
v Soběslavi“.
Usnesení č. 24/342/2020
Rada města schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, řediteli ZŠ Komenského
Mgr. Janu Holasovi, ředitelce MŠ DUHA
Mgr. Aleně Krejčové a ředitelce MŠ v Nerudově ulici Bc. Evě Kuklové za plnění
mimořádných pracovních úkolů a řízení
školy v době pandemie koronaviru v letošním kalendářním roce dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 24/343/2020
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi Kulturním domem města
Soběslavi a paní Marcelou Rypáčkovou,
Nedvědice, na pronájem kinokavárny
v objektu Společenského centra a kina
Soběslav s účinností od 1. 1. 2021 na dobu
neurčitou.

Usnesení č. 24/344/2020
Rada města na základě
žádosti
ředitelky
MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové a ředitelky MŠ Nerudova Bc. Evy Kuklové souhlasí s uzavřením obou mateřských škol v termínu
od 21. 12. 2020 do 1. 1. 2021.

USNESENÍ

1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 5. ledna 2021

Usnesení č. 1/001/2021
Rada města ukládá realizovat usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 16. 12. 2020.

Usnesení č. 1/002/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. RM 5/2020 dle návrhu předloženého pracovnicí finančního odboru MěÚ
Mgr. Lucií Krejčí.

Usnesení č. 1/003/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit vzájemné darování částí pozemků p. č. 3904/4, p. č. 3905/9,
p. č. 3913/2, p. č. 3983/2, p. č. 3982/1,
p. č. 3990/3 a p. č. 3984/3 o celkové výměře 231,18 m2 dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za části pozemků p. č.
3905/8 a p. č. 3905/11 o celkové výměře
57,19 m2 v dosavadním vlastnictví města
Soběslavi, vše v k. ú. Soběslav. Vzájemným darováním se vypořádává V. etapa rekonstrukce náměstí Republiky v Soběslavi.

Usnesení č. 1/004/2021
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na propachtování rybníků Návesník, Prostřední a Velký Radimovský
o celkové výměře 35 783 m2, které se uskutečnilo 18. 12. 2020 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stali Josef
Fišpera, Roman Pauš a Miroslav Bárta,
všichni Soběslav, s ročním pachtovným ve
výši 35.783 Kč. Pachtovní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2025.
Usnesení č. 1/005/2021
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
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č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze
dne 13. 1. 2015 mezi městem Soběslav a
společností EUROFARMS, s. r. o., Jihlava,
na propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Nedvědice u Soběslavi, Vesce u Soběslavi, Čeraz
a Dráchov, který řeší upřesnění výměry
pozemků na 31,2052 ha za roční pachtovné
4.000 Kč/ha, změnu v označení pachtýře
na nástupnickou společnost EUROFARMS AGRO-B, s. r. o., Kardašova Řečice.
Dodatek bude uzavřen na dobu určitou od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2029.

čp. 374 na pozemku p. č. 1010/2 v ulici
Na Ohradě, Soběslav II, které jsou ve
vlastnictví města, dle předložených podmínek.

Usnesení č. 1/006/2021

Rada města v návaznosti na nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
s účinností od 1. 1. 2021 plat řediteli ZŠ
Komenského Mgr. Janu Holasovi, řediteli
ZŠ E. Beneše Mgr. Vlastimilu Říhovi, ředitelce MŠ DUHA Mgr. Aleně Krejčové
a ředitelce MŠ Nerudova Bc. Evě Kuklové
dle předloženého návrhu.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o budoucí dohodě o převzetí stavby pro
stavební objekt „SO 52-70-01 Soběslav –
Doubí, dešťová kanalizace pro přeložku
kom. II/135 v km 63.590“ v délce 397 m
mezi městem Soběslav jako budoucím přebírajícím a Jihočeským krajem, České Budějovice, jako budoucím předávajícím dešťové kanalizace v souvislosti s modernizací
trati – 2. etapa Soběslav – Doubí u Tábora.

USNESENÍ

2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. ledna 2021

Usnesení č. 2/007/2021
Rada města souhlasí s realizací investic
a oprav v Soběslavi a městských částech
Chlebov a Nedvědice v roce 2021 dle
předloženého návrhu.

Usnesení č. 2/008/2021
Rada města souhlasí s programem 13. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se uskuteční ve středu 3. 2. 2021 od
17:00 hodin ve velkém sále Kulturního
domu města Soběslavi:
• Majetkové převody
• Zřízení výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav
• Průmyslová zóna Soběslav
• Různé

Usnesení č. 2/009/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej bytu o velikosti 2+1
o výměře 55,54 m2 včetně příslušenství
a spoluvlastnického podílu na společných
prostorech v 1. nadzemním podlaží domu
čp. 373 na pozemku p. č. 1010/2 v ulici Na
Ohradě, Soběslav II, a bytu o velikosti 2+1
o výměře 61,33 m2 včetně příslušenství
a spoluvlastnického podílu na společných
prostorech v 1. nadzemním podlaží domu

Usnesení č. 2/010/2021
Rada města souhlasí s investičním záměrem a podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva obrany Zachování a obnova historických
hodnot I na akci „Obnova válečného hrobu
č. CZE 3110-10510 v Nedvědicích“.

Usnesení č. 2/011/2021

Usnesení č. 2/012/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu pozemku mezi městem Soběslav
a Společností Soběslav – Doubí, Ústí nad
Labem, na pronájem pozemků p. č. 1027/3
o výměře 4 m2, p. č. 1029/1 o výměře
59 m2, p. č. 3867/2 o výměře 49 m2 a p.
č. 4022/5 o výměře 106 m2, vše v k. ú.
Soběslav, v souvislosti s realizací stavby
„Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor
– II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“, na dobu
určitou od 1. 3. 2021 do 1. 6. 2022.

Usnesení č. 2/013/2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku
p. č. 3768/67 o výměře 811 m2 v k. ú.
Soběslav od Miloslavy Zajícové, Sušice,
Jindřicha Huberta, Pacov, a Karla Huberta, Pacov, a dále koupi pozemku p. č.
3768/66 o výměře 426 m2 v k. ú. Soběslav
od Hany Hruškové, Lázně Kynžvart,
a Dagmar Rohonové, Říčany, z důvodu scelení pozemků ve vlastnictví města
u nové komunikace z dálnice D3 do města.

Usnesení č. 2/014/2021
Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč o. p. s.
Mezi proudy, České Budějovice, ze schváleného rozpočtu města na rok 2021 na
úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zabydlení bratrů Červenkových ve
standardním bydlení ve městě Soběslav“.

Usnesení č. 2/015/2021
Rada města souhlasí s uzavřením smlou-

vy o dílo mezi městem Soběslav a firmou
Dukát stavby a půjčovna, s. r. o., Veselí nad
Lužnicí, na opravu lávky přes Dírenský potok u letiště v Soběslavi za cenu 299.859
Kč + DPH.

USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 16. prosince 2020

ZM 12/082/2020
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje změnu rozpočtu města
Soběslavi – rozpočtové opatření č. ZM
4/2020 – v předloženém znění.
2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s TJ Spartak Soběslav, z. s.,
na poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč.

ZM 12/083/2020
Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje rozpočet města Soběslavi
na rok 2021 v předloženém znění.
2) Souhlasí s uzavřením veřejnoprávních
smluv na poskytnutí dotací ze schváleného
rozpočtu města na rok 2021 s TJ Spartak
Soběslav, z. s., SK Domeček Soběslav, z.
s., Florbal Soběslav, z. s., Diakonií ČCE
- středisko Rolnička Soběslav a Správou
města Soběslavi, s. r. o.

ZM 12/084/2020
Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Soběslavi
na roky 2022 – 2024 v předloženém znění.

ZM 12/085/2020
Zastupitelstvo města schvaluje úplné
znění zřizovací listiny ze dne 30. 3. 2005
včetně dodatku č. 3 příspěvkové organizace města Soběslavi – Základní školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50,
v předloženém znění.

ZM 12/086/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku p. č. 1181/9 o výměře 830 m2 v k.
ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města,
Pavlu Doležalovi, Soběslav, za cenu dle
znaleckého posudku, tj. 116,13 Kč/m2.

ZM 12/087/2020
Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku p. č. 2918/10 o celkové výměře
558 m2 v k. ú. Soběslav, který je ve vlastnictví města, Růženě Kuníkové, Choustník, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 177,73 Kč/m2.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZM 12/088/2020
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
od Jihočeského kraje - pozemků p. č. 1047/4,
1047/9 a 1058/50 v k. ú. Chlebov o celkové výměře 2 558 m2.

ZM 12/089/2020
Zastupitelstvo města v návaznosti na usnesení č. ZM 2/011/2018 ze dne 17. 12. 2018:
a) bere na vědomí schválení žádosti o dotaci
na akci „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“
s využitím dotace z programu Ministerstva práce a sociálních věcí – 013 310 Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020, podprogram 013 D 313 Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku
soc. služeb,
b) schvaluje realizaci akce „Nástavba Senior-domu v Soběslavi“ za podmínek stanovených
poskytovatelem dotace.

ZM 12/090/2020
a) Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením
výboru pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav.
Výbor bude sedmičlenný a budou v něm poměrným způsobem zastoupeny všechny volební strany, které jsou v zastupitelstvu města.
Hlavním úkolem výboru bude sledovat zájmy
města v dopravě, zaměstnanosti, podnikání,
životního prostředí a dalších důležitých oblastech při rozvoji průmyslové zóny, jednat
s vlastníky pozemků a shromažďovat podklady
pro jednání zastupitelstva města.
Nominace členů výboru zašlou zástupci volebních stran k rukám starosty města do
15. 1. 2021.
b) Zastupitelstvo města pověřuje starostu
města zajistit účast zástupce vlastníka pozemků a budoucího investora Průmyslové zóny
Soběslav na příštím jednání zastupitelstva města, které se bude konat 3. 2. 2021, k projednání důležitých záležitostí spojených s rozvojem
průmyslové zóny.
c) Zastupitelstvo města ruší své usnesení
č. 10/068/2020.

Odkaz na záznam
celého zasedání zastupitelstva, na kterém (mimo jiné) byly schváleny rozpočet
města na rok 2021 a nástavba Senior-domu Soběslav a dále bylo odsouhlaseno
zřízení výboru pro rozvoj Průmyslové
zóny Soběslav, nalezne na www.musobeslav.cz/urad/informace/zastupitelstvo-mesta-sobeslavi-1749cs.html.
Výboru se budeme v Soběslavské hlásce
více věnovat po zasedání zastupitelstva
3. 2. 2021.

Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města

Město Soběslav vypisuje výběrové
řízení obálkovou metodou na pronájem nebytových prostor o celkové
výměře 88,66 m2 (prodejna - 39 m2,
skladové prostory - 46,45 m2 a sociální zařízení - 3,21 m2) na náměstí
Republiky č.p. 144 v Soběslavi I (současné prostory společnosti CompuTel
CZ). Nebytový prostor bude pronajat
od 1. 4. 2021 na dobu 5 let.
Písemné žádosti o pronájem nebytových prostor s následujícími náležitostmi:
•

záměr využití nebytových prostor - podnikatelský záměr

•

přiložené oprávnění k podnikání

•

navrhovaná výše ročního nájmu
(bez plateb za služby, které zahrnují elektrickou energii, vytápění, vodné, stočné, svoz odpadů,
apod.)

doručte osobně nebo poštou do podatelny městského úřadu v Soběslavi
v termínu do 18. 2. 2021 do 9,00 hodin, v zalepené obálce označené textem „Výběrové řízení nám. Republiky
144 – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek se bude konat 18. 2.
2021 v 10,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Soběslav, náměstí Republiky 59/I – II. patro.
Hlavními kritérii výběru bude zhodnocení
podnikatelského
záměru
(50 %) a navrhovaná výše ročního nájmu (50 %).
Bližší informace lze dojednat s paní
Janou Křemenovou, telefon 381 508
113 nebo s paní Pavlínou Chalupskou,
telefon 381 508 114 – odbor organizační a správy majetku, Městský úřad
Soběslav.
Jana Křemenová, vedoucí odboru
organizačního a správy majetku

únor 2021

6

Město Soběslav vypisuje výběrové řízení na strážníka městské policie
Požadavky:

formou na adresu:

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

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

Přehled místních poplatků v roce 2021
POPLATEK ZE PSŮ
na základě obecně závazné vyhlášky č. 5/2019.
Splatnost poplatku: k 31. 3. kalendářního roku
Sazba poplatku: v rodinných domcích a obytných chatách
300 Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího psa činí 450 Kč;
ve všech nájemních a bytových domech (s více než dvěma byty)
800 Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího psa činí 1.200 Kč;
na samotách U Jačků, Na Pískách, Na Švadlačkách, Na Veselském kopci, U Čejnova, K Čerazi, U Vodičků, U Svákova,
Na Cihelně, Mokerské Strouhy, Na Pilátě, Za Letištěm, Na Propadlišti, Pod Hřbitovem, Čejnov, Zátiší, a v místních částech
Chlebov a Nedvědice 100 Kč za jednoho psa, u druhého a dalšího psa činí 150 Kč; za psa, jehož držitelem je osoba starší
65 let 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.
POPLATEK Z POBYTU
na základě obecně závazné vyhlášky č. 6/2019.
Splatnost poplatku: nejpozději do 10. dne následujícího
měsíce
Sazba poplatku: 20 Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 1/2011.
Splatnost poplatku: doba kratší než 1 den nejpozději v den
zahájení užívání; doba delší než 1 den nejpozději do 3 dnů
od ukončení užívání; poplatek stanovený roční paušální částkou do 31. 1. kalendářního roku
Sazba poplatku: je uvedena v příloze vyhlášky města
č. 1/2015, platí za každý i započatý metr čtvereční užívaného
veřejného prostranství i za každý započatý den
POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
(dále jen poplatek za odpad)
na základě obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 (osvobození
a úlevy čl. 6, odst. 1, 2, 3 )
Splatnost poplatku: k 31. 3. kalendářního roku
Sazba poplatku: 600 Kč za každou osobu trvale přihlášenou

ve městě, za každou stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve které není přihlášena k trvalému pobytu
žádná osoba; 300 Kč za každou stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba, jejíž vlastník je trvale přihlášen
ve městě Soběslav.
Poplatky je možné uhradit:
• hotově nebo platební kartou na pokladnách městského úřadu na náměstí Republiky 59 a náměstí Republiky
55 (městská policie)
• na účet města Soběslav pod přiděleným jedinečným variabilním symbolem
Čísla účtů:
• místní poplatek za odpad: 78-1214150287/0100 vedený
u KB, a.s. variabilní symbol: byl zaslán začátkem ledna
2020 na adresu trvalého bydliště, popř. bude sdělen pracovnicí finančního odboru Ing. Lenkou Kačurovou (tel.
381 508 126, kacurova@musobeslav.cz) ostatní místní
poplatky: 19-0701490399/0800 vedený u ČS, a.s. variabilní symboly:
» poplatek ze psa – 1341
» poplatek z pobytu – 1342
» poplatek za užívání veřejného prostranství - 1343
Variabilní a specifický symbol: U konkrétní platby je vždy
nezbytně nutné uvést variabilní symbol, případně i specifický
symbol, kterým je platba identifikována. Specifický symbol je
uveden na dokladu, na jehož základě je platba prováděna (složenka, platební výměr apod.). Dále je vhodné do poznámky
pro příjemce uvést jméno, popřípadě adresu, číslo popisné.
Úřední hodiny pro veřejnost: Vzhledem k vládním opatřením
proti šíření viru Covid-19 jsou úřední hodiny na Městském úřadu Soběslav omezeny.
» pondělí: 7:00 hod. 12:00 hod.
» středa: 12:00 hod. 17:00 hod.
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@musobeslav.cz
ID datové schránky: gfvbpaq
Seznam kvalifikovaných certifikátů úředních osob:
Andrea Jelínková – certifikát QCA, sériové číslo certifikátu:
2938216
Lenka Kačurová, FO MěÚ Soběslav
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Výzva k předkládání žádostí

do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2021
V souladu s novelizovanými „Zásadami
pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovených
pro program Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností v roce 2021 vyhlašuje město
Soběslav, jako obec s rozšířenou působností, 1. kolo pro předkládání žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je
určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace
a zóny, a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř. na obnovu
movité kulturní památky pevně spojené
se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech, pokud je tato stavba
kulturní památkou, a dále na obnovu mo-

vitých kulturních památek v případě, že se
nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).
Uzávěrka příjmu žádostí
je 28. února 2021.
Finanční alokace pro rok 2021: 504 000 Kč.
Adresa pro doručení žádostí:
Městský úřad Soběslav
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování
a památkové péče
Náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav

Kontaktní osoba:
Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153
e-mail: ctiborova@musobeslav.cz
Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních
prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury
ČR stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností jsou spolu
s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku a seznamem povinných příloh ke stažení na webových stránkách Ministerstva
kultury ČR www.mkcr.cz. Podrobné informace též získáte na uvedeném kontaktu.
Miroslava Ctiborová

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU K 31. 12. 2020
V měsíci prosinci 2020 došlo v rámci mipracovních míst. Na jedno pracovní místo
Soběslavsku je naopak v obcích Kakroregionu Soběslavsko k nárůstu podílu
tak připadá 0,91 uchazečů o zaměstnání.
tov a Komárov (0 %). Dírná a Sedlečko
nezaměstnaných osob (z hodnoty 2,42 %
Ze strany zaměstnavatelů byl v prosinci
u Soběslavi jsou obce, u kterých došlo
v měsíci listopadu 2020) na 3,45 %.
2020 největší zájem o dělnické profese.
v porovnání s předchozím rokem k poK 31. 12. 2020 bylo v evidenci ÚP 306
Tradičně velká poptávka je po technicklesu nezaměstnanosti. V obcích Katov,
nezaměstnaných, z toho bylo 138 žen, což
kých profesích napříč všemi obory.
Komárov a Mezná zůstal podíl nezaměstje 45,1 % z celkového počtu uchazečů
naných osob na stejné úrovni, u ostatních
Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj.
a 30,39 % uchazečů je starší 50 let. Z hleobcí došlo k nárůstu nezaměstnanosti.
počet dosažitelných uchazečů o zaměstdiska vzdělanostního je nejvíce uchazečů
nání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu
Ing. Jana Dvořáková,
vyučených – 37,58 %. V evidenci delší než
stejného věku je v obci Mezná (6,56 %),
vedoucí oddělení kontaktního pracoviště
6 měsíců je 27,45 % uchazečů. V průběnejnižší podíl nezaměstnaných osob na
hu prosince 2020 bylo nově zaevidováno
ÚP ČR
102 uchazečů o zaměstnání.
Z evidence v prosinci 2020
Počet.
Podíl nezam.
Počet
Podíl nezam.
odešlo celkem 17 uchazečů
obyvatel
(ukončená evidence, vyřaNázev obce
osob k 31. 12.
Počet
dosažitel.
osob k 31. 12.
ve věku
zení uchazeči).
2019 v %
uchazečů uchazečů
2020 v %
15-64 let
Situace na pracovním trhu
Budislav
237
4,64
15
13
5,49
odpovídala v prosinci 2020
Dírná
261
2,37
6
5
1,92
dlouhodobému stavu, ročDráchov
143
2,82
5
5
3,50
nímu období a běžnému
Hlavatce
241
1,61
5
5
2,08
vývoji ke konci roku, kdy
Chotěmice
76
1,33
3
3
3,95
s příchodem zimy postupKatov
38
0
0
0
0
ně končí sezónní práce
Klenovice
438
1,39
10
9
2,06
a do evidence se hlásí ve
Komárov
72
0
0
0
0
větším počtu lidé, jimž
skončily termínované praMezná
61
6,56
4
4
6,56
covní smlouvy a dohody
Myslkovice
271
2,21
11
10
3,69
nebo živnostníci, kteří doPřehořov
225
1,74
8
7
3,11
časně přerušili svou činRoudná
359
1,68
11
11
3,06
nost.V rámci mikroregionů
Sedlečko u Sob.
104
4,21
2
2
1,92
okresu Tábor má SoběslavSkalice
327
1,85
7
7
2,14
sko třetí nejvyšší podíl poSoběslav
4232
2,12
166
153
3,62
čtu nezaměstnaných osob.
Třebějice
34
2,94
2
2
5,88
Nejnižší podíl počtu neTučapy
519
2,28
24
23
4,43
zaměstnaných osob je na
Vesce
195
1,01
7
7
3,59
Veselsku (2,88 %). Naopak
Vlastiboř
190
1,53
11
10
5,26
nejvyšší podíl nezaměstnaZvěrotice
244
2,08
9
9
3,69
ných osob je na Jistebnicku
(3,69 %). K 31. 12. 2020
Mikroregion
8267
2,11
306
285
3,45
nabízeli zaměstnavatelé ze
Soběslavsko
Soběslavska 335 volných
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Rozpočet města Soběslavi na rok 2021
PŘÍJMY
název položky			
				

částka v Kč
Celkem		
v tom:

Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
23 000 000 Kč
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky
200 000 Kč
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
2 000 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob
17 000 000 Kč
Daň z příjmu právnických osob za obec
1 500 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 		
50 000 000 Kč
Ekologické poplatky 		
15 000 Kč
Místní poplatky
		
5 190 000 Kč
poplatek za komunální odpad		
poplatek ze psů				
poplatek z pobytu		
poplatky za užívání veřejného
prostranství
			
poplatek za zkoušky žadatelů
o řidič.oprávnění			
Daň z hazardních her 		
3 000 000 Kč
Správní poplatky
		
3 500 000 Kč
Daň z nemovitostí
		
6 000 000 Kč
Daňové příjmy celkem
111 405 000 Kč

4 000 000 Kč
250 000 Kč
10 000 Kč
230 000 Kč
700 000 Kč

Splátky půjček
		
250 000 Kč
Zemědělství a lesnictví 		
10 000 Kč
Vodní hospodářství
		
5 300 000 Kč
Rybníky 			
614 000 Kč
Informační středisko, propagace města
250 000 Kč
Cestovní ruch - koupaliště
96 000 Kč
Stavebnictví, služby 		
50 000 Kč
Doprava 			
20 000 Kč
Školství 			
1 818 166 Kč
Kultura
			
1 384 000 Kč
TV a zájmová činnost 		
61 000 Kč
Zdravotnictví
		
810 000 Kč
Místní hospodářství, územní rozvoj
12 250 000 Kč
Životní prostředí			
1 600 000 Kč
Sociální služby
		
125 000 Kč
Městská policie
		
340 000 Kč
Městský úřad
		
1 000 000 Kč
Finanční operace
		
30 000 Kč
Nekapitálové příjmy z vl. činnosti celkem 26 008 166 Kč
Kapitálové příjmy - MH - prodej pozemků    1 000 000 Kč
Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 20 282 700 Kč
Doplatek dotace spol. centrum Chlebov
177 450 Kč
Ostatní dotace (stát, kraj, obce)		
40 000 Kč
Dotace a převody celkem
20 500 150 Kč
PŘÍJMY CELKEM

158 913 316 Kč

REKAPITULACE:

Rozpočtové příjmy - neinvestiční
Rozpočtové příjmy - kapitálové		
Rozpočtové příjmy celkem
Rozpočtové výdaje neinvestiční
Rozpočtové výdaje kapitálové		
Rozpočtové výdaje celkem
Saldo příjmy - výdaje			
Použití prostředků z BÚ		

157 913 316 Kč
1 000 000 Kč
158 913 316 Kč
131 781 200 Kč
32 150 000 Kč
163 931 200 Kč
- 5 017 884 Kč
- 5 017 884 Kč

VÝDAJE
název položky			
				

částka v Kč
Celkem		

v tom:

Ozdrav.hospodářských zvířat - neinvestiční      200 000 Kč
Zemědělství a lesnictví
     200 000 Kč
zemědělství a lesnictví - neinvestiční výdaje		
- Kč
zeměd.a lesnictví- kapitálové výdaje (lesní
hosp. plán)		
				
200 000 Kč
Informační středisko, propagace města-neinv.       300 000 Kč
Cestovní ruch, koupaliště - neinvestiční
     400 000 Kč
Doprava
10 800 000 Kč
Doprava - neinvestiční výdaje				5 600 000 Kč
silnice - opravy, služby, dopravní značení
		
3 000 000 Kč
chodníky, parkoviště, ostatní prostranství
- opravy, služby, mat. 					
2 500 000 Kč
ostatní					
100 000 Kč
Doprava - kapitálové výdaje		
5 200 000 Kč
komunikace, rekonstr. ostat. silnic		
1 000 000 Kč
chodníky, parkovitě, ostatní plochy		
1 500 000 Kč
cyklostezky					
500 000 Kč
autobusová doprava, terminál, os. silnič. dopr.		
200 000 Kč
železniční doprava, terminál, výpr.budova		
2 000 000 Kč
Vodní hospodářství
4 500 000 Kč
vodní hospodářství - neinvestiční výdaje		
2 500 000 Kč
pitná voda - vodovody, studně			
500 000 Kč
odpadní vody, kanalizace,ČOV		
1 500 000 Kč
rybníky, vodní toky 				
500 000 Kč
vodní hospodářství - kapitálové výdaje		
2 000 000 Kč
pitná voda - vodovody, studně		
500 000 Kč
kanalizace, ČOV		
		
1 500 000 Kč
Školství
26 403 000 Kč
školství - neinvestiční výdaje		
13 903 000 Kč
MŠ Duha - příspěvek na provoz			
2 542 000 Kč
MŠ Nerudova - příspěvek na provoz		
2 500 000 Kč
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz		
3 790 000 Kč
ZŠ E.Beneše - příspěvek na provoz		
4 071 000 Kč
ZŠ - opravy budov ZŠ				
500 000 Kč
Základní umělecká škola			
200 000 Kč
ostatní výdaje (interakt.učeb.pomůcky Fraus,
rezerva)						
300 000 Kč
školství - kapitál.výdaje (rekonstrukce budov)		
12 500 000 Kč
základní školy, mateřské školy - nástavba
MŠ Nerudova
			
12 000 000 Kč
projekty škol		
		
500 000 Kč
Kultura
10 800 000 Kč
Kultura - neinvestiční výdaje		
10 300 000 Kč
festival Kubešova Soběslav - příspěvek KDMS		
50 000 Kč
kronika, ostatní kult. činnost		
50 000 Kč
památky (hrad, MPZ, ostatní)		
1 000 000 Kč
ostatní předměty historické a kulturní hodnoty		
100 000 Kč
místní rozhlas 				
100 000 Kč
noviny Soběslavská hláska			
300 000 Kč
kulturní dům - příspěvek na provoz			
8 200 000 Kč
SPOZ a ostatní kulturní činnost		
500 000 Kč
Kultura - kapitál. výdaje
		
500 000 Kč
nádvoří hradu				
500 000 Kč
Sport a zájmová činnost
12 700 000 Kč
sport a záj.činnost - neinvestiční výdaje		
6 600 000 Kč
TJ Spartak - údržba sportovišť			
1 600 000 Kč
TJ Spartak - ztrátovost zimního stadionu		
900 000 Kč
TJ Spartak - podpora sportovní činnosti		
1 000 000 Kč
příspěvky sportovním spolkům			
200 000 Kč

Pozn. redakce: Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2024 naleznete na www.musobeslav.cz/urad/dokumenty/strednedoby-vyhled-rozpoctu
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Koronavirus
opravy ost.sportovišť, materiál, dokumentace		
opravy domu dětí a mládeže		
dětská hřiště - doplnění prvků, opravy
zájmová činnost dětí a dospělých		
oprava zázemí plovárny				
sport a zájmová činnost - kapitálové výdaje		
rekonstrukce, modernizace sportovišť		
vybudování nových dětských hřišť			
Zdravotnictví (poliklinika) - příspěvek na provoz           300 000 Kč
Místní hospodářství celkem
  29 050 000 Kč
místní hospodářství - neinvestiční výdaje		
bytové hospodářství		
		
nebytové prostory (včetně Chlebova a Nedvědic)		
správa města - veřejně prospěšné služby		
zásobování teplem, kotelny		
veřejné osvětlení				
hřbitov					
územní rozvoj - studie,služby,inženýrské sítě		
ostatní služby MH, daně, věcná břemena, 		
místní hospodářství - kapitálové výdaje		
rekonstr.byt.fondu 		
		
nebyt. prostory - přístřešek SMS			
veřejné osvětlení, bruslařská dráha			
inženýrské sítě 				
hřbitov - kolumbární stěna			
hřbitov - vybavení smuteční síně			
lokální zásobování teplem			
územní rozvoj - projektové dokumentace		
územní plán				
pozemky - výkup 				
Životní prostředí, veřejná zeleň
  10 800 000 Kč
životní prostředí - neinvestiční výdaje		
svoz a likvidace odpadu, sběrný dvůr, kontejnery		
veřejná zeleň, vzhled obce			
protipovodňová opatření			
životní prostředí - kapitálové výdaje		
protipovodňová opatření		
		
Sociální služby
    3 708 200 Kč
sociální služby - neinvestiční výdaje		
senior-dům - příspěvek na provoz 		
Rolnička - opravy budovy		
Rolnička - příspěvek				
ostatní sociální služby		
		
socíální služby - kapitálové výdaje		
nástavba senior - domu 				
Živelní ohrožení,ochrana obyvatel
-neinvestiční
         20 000 Kč
Rezerva na krizová opatření
         50 000 Kč
Městská policie
    3 450 000 Kč
městská policie - provozní výdaje		
městská policie - kapitálové výdaje
(kamerový systém, ostatní)
Požární ochrana			
       350 000 Kč
požární ochrana - neinvestiční výdaje		
požární ochrana - přístroje a zařízení		
Zastupitelstvo města - neinvestiční výdaje     3 200 000 Kč
Městský úřad
  42 700 000 Kč
městský úřad - provozní výdaje (včet.soc.fondu)		
městský úřad - kapitál. výdaje		
Finanční operace,ostat. výdaje (daně, pojištění)     4 000 000 Kč
VÝDAJE CELKEM

163 931 200 Kč

500 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
300 000 Kč
1 500 000 Kč
6 100 000 Kč
5 600 000 Kč
500 000 Kč

Informace o očkování proti covid-19

25 000 000 Kč
7 100 000 Kč
1 000 000 Kč
14 700 000 Kč
200 000 Kč
500 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
1 000 000 Kč
4 050 000 Kč
300 000 Kč
1 200 000 Kč
600 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
50 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
1 000 000 Kč
10 700 000 Kč
9 800 000 Kč
800 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
3 208 200 Kč
2 758 200 Kč
130 000 Kč
210 000 Kč
110 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč

Město Soběslav nabízí pomoc seniorům
s registrací na očkování
Pomoc s registrací na očkování proti onemocnění covid-19 je určena
pro seniory ze Soběslavi. Pracovníci městského úřadu zájemci pomohou po telefonu zaregistrovat se, nebo ho mohou navštívit u něj
doma, kde mu pomohou s registrací. Ti, kteří nemají přístup k počítači nebo internetu doma, mohou po domluvě provést svoji registraci
v infocentru. 				
                  redakce

Velkokapacitní očkovací místa v JČK
Připravovaná očkovací místa v JČK:
okres

objekt očk. centra

adresa

Tábor

Zimní stadion Tábor

Václava Soumara
2500

3 300 000 Kč

Jindřichův
Hradec

Fakulta managementu VŠE
v Praze

Jarošovská 1117/II

150 000 Kč

České
Budějovice

Výstaviště České Budějovice Pavilon T1

Husova 523/30

200 000 Kč
150 000 Kč

Český Krumlov

Sportovní hala Český KrumChvalšinská 111
lov

Písek

Nemocnice Písek

Karla Čapka 589

Prachatice

Hotel Park

U Stadionu 383

Strakonice

STARZ - Strakonice
- tělocvična

Lidická č. 194

42 000 000 Kč
700 000 Kč

O zprovoznění očkovacích míst budeme informovat na webu města
www.musobeslav.cz.
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Plán investic a oprav na rok 2021
Doprava, komunikace, chodníky, parkoviště,
povrchy - neinvestiční výdaje:
Opravy po zimě				
200 000 Kč
Chodníky - opravy (Okružní, nábř. O. Ostrčila,
Slovenská, Na Pískách)			
2 500 000 Kč
Komunikace - opravy (Okružní, Na Svépomoci, ost.) 4 000 000 Kč
Úprava nezpevněných povrchů (Na Petříně,
Na Švadlačkách)				
1 500 000 Kč

Sport a zájmová činnost:
Oprava zázemí plovárny			
Opravy sportovišť - příspěvky k dotacím
Rekonstrukce hřiště na sídl. Svákov a nové
hřiště Nedvědice 			
Nová dětská hřiště - Nedvědice, Dolní příkopy,
sídl. Míru					
Opravy dětských hřišť				

Doprava, komunikace, chodníky, parkoviště,
povrhy - kapitálové výdaje:
Parkoviště (DDM, Chvalovského nábř., u kina,
Ohrady)
				
Chodníky - u DDM, Horní příkopy		
Komunikace - Nedvědice, Chlebov		
Cyklostezky				
Výpravní budova - terminál		

2 500 000 Kč
2 200 000 Kč
1 500 000 Kč
500 000 Kč
2 200 000 Kč

Místní hospodářství, ostatní:
Veřejné osvětlení, osvětlení věže, osvětlení
bruslařské dráhy				
Hřbitov - opravy, kolumbární stěna			
Nástavba Senior-domu				
Městská policie - kamerový systém			
Kotelny - městský úřad, Senior-dům (příprava)		
Oprava zázemí budovy SMS, s.r.o.		
Zeleň						

1 000 000 Kč
200 000 Kč
500 000 Kč
350 000 Kč
850 000 Kč
1 200 000 Kč
700 000 Kč

Vodní hospodářství - opravy, investice:
ČOV Soběslav - lisovna kalu, ostatní
Kanalizace - Okružní, Svákov		
Vodovod, kanalizace, rybníky, vodní toky - opravy

1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
700 000 Kč

Kultura - památky (financováno zčásti
z Programu regenerace MPZ):
Fara, sv. Vít (pouze příspěvek města), ostatní
Ostatní památky, nádvoří hradu - projekt

Plán investic a oprav 2021 - CHLEBOV
Společenský dům - úprava parčíku a okolí		
Oprava fasády kapličky				
Parket, podium					
Chlebovská pískovna - odbahnění			

600 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč

1 000 000 Kč
600 000 Kč

Školství:
Nástavba MŠ Nerudova			
Opravy budov - školy, ZUŠ, DDM		
Projekty škol				

16 000 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč

POZN:
• oprava komunikací na sídl. Na Svépomoci bude realizována
v návaznosti na výsledek žádosti o dotaci
• parkoviště a chodníky u DDM budou realizovány v roce
2021 v případě dostatku finančních prostředků, jinak
proběhne akce až v roce 2022

Plán investic a oprav 2021 - NEDVĚDICE
Veřejné osvětlení					
Kanalizace					
Vodovod (PD)					
Ostatní (autobusová čekárna, pomník, fasáda
společenské budovy)			

1 500 000 Kč
500 000 Kč
6 100 000 Kč
500 000 Kč
300 000 Kč

100 000 Kč
700 000 Kč
300 000 Kč
1 000 000 Kč

(pozn.: hřiště viz. Sport a zájmová činnost)

•

•

rekonstrukce MŠ Nerudova ul. - projektové náklady činí
cca 16 mil. Kč, navýšení nákladů bude řešeno rozpočtovou
změnou, na realizaci akce bude podána žádost o dotaci
z MMR „Rekonstrukce veřejných budov“
oprava fasády společenské budovy v Nedvědicích - podána
žádost o dotaci na Jihočeský kraj

Předložený plán investic a oprav na rok 2021 bude upraven po ukončení výběrových řízení na dodavatele
a obdržení dotací na jednotlivé akce.

Výskyt ptačí chřipky na Táborsku
V pátek 22. ledna se na Táborsku (v obci Dlouhá Lhota) potvrdilo první ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže. Nákazu do chovu nejspíš zavlekly divoké
kachny z blízkého rybníka. Ptačí chřipka postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež
jako jsou slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí
ztrátou chuti a masivně hynou. K přenosu dochází především trusem nemocných
ptáků. Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z volně žijících ptáků na člověka!
Jak ochránit domácí chov drůbeže
Státní veterinární správa doporučuje chovatelům zamezit drůbeži přístup do venkovních výběhů. Ideální je drůbež umístit v uzavřených objektech a chránit ji před
kontaktem s volně žijícím ptactvem. Krmivo a vodu by měli chovatelé umístit
uvnitř budovy nebo pod přístřešek. Veterináři také apelují na to, aby chovatelé
oznámili zvýšený úhyn nebo příznaky tohoto onemocnění drůbeže.
redakce

Ilustrační foto
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
• MUDr. Moutvičková Alena
tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po 		
8 - 13
Út		
--13 - 18
St, Čt, Pá
8 - 13
Pro objednané denně 12 - 13 h kromě úterý
• MUDr. Jana Musilová
tel. 381 524 189 (Sob.), 722 429 414 (Dírná)
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po
Út
St
Čt
Pá

7 - 12
(11 - 12 pro objednané)
---		
12 - 15 (Dírná)
7 - 11
---		
11 - 18
7 - 11

MUDr. Jan Musil - interní ambulance
Út
7-9
St
11 - 15
Pá
11 - 15
So
8 - 12 (3. sobota v měsíci neordinuje)
(kromě Všeobecné zdravotní pojišťovny)
• MUDr. Němejc Milan
tel. 381 524 216
Komenského 5/I
Po
7 - 8,30		
Út, Čt 7 - 11,30
St
7 - 8,30		
Pá
7 - 12

11 - 18
11 - 16

• MUDr. Menglerová Hana
tel. 381 524 185
Kostelní 42/I
Po
--- 		
11,30 - 16
Út
7,30 - 12
St
--- 		
11,30 - 18
Čt
7,30 - 12
Pá
---		
11 - 15
• MUDr. Lenka Medvědová
tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
e-mail: lemedcare@seznam.cz
www.lemedcare.cz
Po, Út, Čt, Pá 7 - 13
St

		

12 - 18

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

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

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

• MUDr. Bejblík Václav
tel. 381 521 418
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7 - 12		
12,30 - 17
Út
7 - 13
St, Čt 7 - 12		
12,30 - 15
Pá
7 - 12
• Dentální hygiena
Radka Hronová, DiS.
tel. 724 313 018
Poliklinika, ul. Petra Voka
7 - 12		
7 - 13
7 - 12		
7 - 12

•
MUDr. Zrůbková Jana
tel. 381 521 022, Mrázkova 489/III
Po
7 - 12 nem.
Út
7 - 10 nem. (odpolední ordinace do         	
		  odvolání odpadá)
St 	7 - 10 nem. 10 - 12 poradna (0-3 roky)
14 - 18 prevence 5-19 let (pro zvané)
Čt	7 - 10 nem. 13 - 14 nem.
14 - 16 poradna (0-3 roky)
Pá
7 - 12 nem.
Respektujte hodiny vyhrazené pro zdravé
a nemocné.
Poslední pacienty do poradny 0-3 roky
přijímáme 0,30 min před koncem ord. doby.
Poslední pacienty na prevence 5 - 19 let
přijímáme 60 min před koncem ord. doby.
Více info na www.privat-pediatr.cz
•
MUDr. Fialová Yvetta
tel. 381 521 237, Rašínova 152/II
Po

• MUDr. Klimtová Radomila
tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út 8 - 12		
12,30 - 15,15
St
8 - 12		
12,30 - 17
Čt
8 - 12		
12,30 - 16
Pá
8 - 12		

Po
Út
St, Čt
Pá

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO
DĚTI A DOROST

12,30 - 17
12,30 - 15

7 - 8 odběry 8 - 11 nem. 11 - 12
kontroly 13 - 15 prevence 15 - 16 nem.
Út
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 9,30 kontroly 9,30 - 12,30 návšť. 13 - 15,30
preven. 15,30 - 16 nem.
St
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 10,30
	kontroly 10,30 - 12,30 návšť.
13 - 15 konzultace
Čt
7 - 8 odběry 8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly 10,30 – 14,30
návšť. 14,30 - 17 prev. 17 – 18 nem.
Pá
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 11 kontroly
ODBORNÍ LÉKAŘI

(Poliklinika Soběslav)
DIABETOLOGICKÁ
AMBULANCE - DiaPodi care s.r.o.
• MUDr. Lucie Chlupáčová
tel. 730 899 462
Po, St, Čt 7 - 12
12,30 - 14
Út
7 - 12
12,30 - 18
Pá
7 - 12

PODIATRICKÁ AMBULANCE
A AMBULANCE HOJENÍ RAN
PhDr. Adéla Holubová,
MUDr. Lucie Chlupáčová,
tel. 733 710 310
Ordinační doba je shodná s diabetologickou ambulancí DiaPodi care (viz výše),
e-mail:lucie.chlupacova@diapodicare.cz,
adela.holubova@diapodicare.cz
www.diapodicare.cz
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY

INTERNA, ULTRAZVUK
tel. 734153907
• MUDr. Davídková Jana
Po
8,30 - 14,30
• MUDr. Kuchař Ladislav
Út
8 - 11,30
• MUDr. Musil Petr
Út
14 - 16,30 SONO
Ultrazvuky břicha
• MUDr. Čížková Marta
Čt
8 - 14 + ultrazvuky břicha
• MUDr. Mikulová Jana
Pá
8 - 14
    St zavřeno

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
• MUDr. Pavel Horažďovský
tel. 381 524 180
Po, Út, Pá
7 – 13
St		
12 – 18
Čt
7 – 13 (pouze pro
objednané a operační výkony)

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

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

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

• Optika D + P s.r.o.
tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25/I
Po - Pá
8 - 12
13 - 17
• Oculeus optik s.r.o.
tel. 775 184 416
Palackého 64
Po

8 - 15

Út, St

7 - 18

Čt

8 - 16:30

Pá

8 - 14

Oba dny na objednání

GYNEKOLOGIE

UŠNÍ – NOSNÍ - KRČNÍ
• MUDr. Voštová Jarmila
tel. 381 521 238
Po a St 7 - 13

RTG
• Bc. Miluše Točíková, radiologický asistent
tel. 381 210 221
Po, Út, Pá 7 - 13
St
7 - 17:30
Čt
7 - 15
ZUBNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Kapitána Jaroše 2876, Tábor
tel. 725 938 795
So, Ne, svátky

8 - 12

Boženy Němcové 56, České Budějovice
Po - Pá
So, Ne, svátky

16 - 22
8 - 16

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

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

STOMATOLOGICKÁ LABORATOŘ
• Dana Ludvíková
tel. 381 523 205
Poliklinika, ul. Petra Voka 159/I
Po - Čt
7 - 11,30
12 - 16
Pá
7 - 11,30

Odběrová doba: Po, Čt
6,30 - 9
		
Út, St, Pá 6,30 – 10
Informace pro pacienty: www.klt.cz
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
tel. 381 521 238
tísňové volání 155
Po - Pá
So, Ne, svátky

18 - 22
8 - 20
LÉKÁRNY

13 - 17

• MUDr. Bronislav Hošek
tel. 381 521 393, Sídliště Svákov
– naproti PENNY Marketu
13 - 18
7 - 14
8 - 11
7 - 12
7 - 13

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

13 - 17

Odběry krve 7 - 8

Po
Út
St
Čt
Pá

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

• Biochemie, hematologie, mikrobiologie
Odběrové místo Soběslav: tel. 381 521 896
KLT Tábor: tel. 381 252 082

• MUDr. Luňáčková Hana
tel. 722 639 367
Po
8 – 14
Čt
8 – 14

Út 8 – 13 (po předchozím objednání)

KLINICKÉ LABORATOŘE TÁBOR

e-mail: sobeslav@oculeus.cz
www.oculeus.cz

NEUROLOGIE

• MUDr. Tomášková Markéta
rehabilitační lékařka
tel. 602 606 099
Poliklinika, ul. Petra Voka 159/I

13 - 18

REHABILITACE
• Bc. Hana Trešlová, fyzioterapeutka
tel. 381 521 414
Poliklinika, ul. Petra Voka 159/I
Po - Čt
7:30 - 15
Pá
7:30 - 12

• LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
tel. 381 521 155
náměstí Republiky 141/I
Po - Pá
7,30 - 17
So 		
7,30 - 11
e-mail: leksob@seznam.cz
• LÉKÁRNA PETRA VOKA
tel. 381 523 440
Petra Voka 156/I
Po - Pá
So 		

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

• LÉKÁRNA SVÁKOV
tel. 381 521 389
sídliště Svákov 739/III
Po, Út, Pá
St		
Čt		

8 - 16,30
8 - 15
8 - 18
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Lékárna Dr. Max

tel. 704 954 443
Obchodní 1000/III

Běžné úřední hodiny FÚ pro veřejnost:

Úřední hodiny: Po - Pá

Po, St

Poté na lince 158

8 – 17

ÚŘAD PRÁCE

Po - Pá 8 - 18
e-mail: sobeslav.obchodni@drmax.cz

OSTATNÍ INSTITUCE

Tř. Dr. E. Beneše 44/4

ÚŘADY

Po a St

8 – 12

Út, Čt, Pá

na objednání

13 – 17

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOBĚSLAV

tel.:
MĚSTSKÝ ÚŘAD

950 165 271 (Zprostředkování zaměstnání)

nám. Republiky 59, 55

950 165 275 (Státní sociální podpora)

tel. 381 508 111

950 165 276 (Hmotná nouze)

Po

7 – 11 		

11,30 – 17

St

7 – 11 		

11,30 – 17

Pá

7 – 11 (pouze ODVV)

950 165 274 (Příspěvek na péči, dávky pro OZP)
POLICIE

MĚSTSKÁ POLICIE

FINANČNÍ ÚŘAD

tel. 381 508 150, 602 491 567

Wilsonova 113
tel. 381 545 111

náměstí Republiky 55
Po - Pá 7 – 15,30

Hodiny platné pouze v době nouzového
stavu!:
Pro veřejnost		
Podatelna
Po

8 - 13		

8 - 13

St

12 - 17		

12 - 17

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
tel. 974 238 740, 381 521 322
(OOP Soběslav)
Palackého 94/2, Soběslav

7,30 – 15,30

tel. 381 524 187
Horní příkopy 76
Po zavřeno
Út
9 – 12 13 - 17:30
St
9 – 12 13 - 16
Čt
9 – 12 13 - 17:30
Pá
9 – 12 13 - 15:30
První sobota v měsíci   9 – 12 (mimo sezonu)
ČESKÁ POŠTA
tel. 954 339 201
tř. Dr. E. Beneše 286
Po
Út
St
Čt
Pá
So

10 - 12
8 - 12
10 - 12
8 - 12
8 - 12
8 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 18
13 - 16
13 - 16

Pozn.: Ordinační a otevírací hodiny se v průběhu roku mohou změnit.

Po dobu nouzového stavu a platnosti mimořádných opatření
jsou omezeny ordinační a otevírací hodiny lékařů a institucí!
Dostupnost doporučujeme ověřit telefonicky předem.
KONTAKTY PRO PŘÍPAD ŘEŠENÍ HAVÁRIÍ RŮZNÉHO DRUHU
pády stromů, poškozené
komunikace, chodníky
a dopravní značení
poškozené veřejné
osvětlení

Správa
města
Soběslavi

775 736 788

novotny@smsob.cz

775 742 768

poruchy
elektřiny

E-ON

800 225 577

poruchy a
úniky plynu

E-ON

1239

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

poruchy vodovodů
a kanalizace

ošetření zvířat, vyšetření po pokousání psem

Tábor

800 120 112

Soběslav

606 913 128

ČEVAK

veterinární
ambulance

381 521 085
732 248 268
602 459 550

Policie ČR

158

Záchranná služba

155

Záchranný hasičský sbor ČR

150

Evropské číslo tísňového
volání

112
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Poděkování

Poděkování

Tímto děkuji poctivému nálezci „prvnímu na
kánoi“ za nalezení peněženky a její následné
předání městské policii. Dále děkuji úpravčímu a jeho ženě za pomoc při vystěhování
zahrady.		        	        V. J. Daňhel

Děkujeme Senior-domu Soběslav
za dlouholetou péči o pana
Jána Uherčíka a paní Zdeňku
Uherčíkovou.
rodina

Dne 3. února
si připomeneme
nedožité
70. narozeniny
pana Jana Přibyla
z Dráchova.
Děkujeme za vzpomínku při dechovce,
kterou měl tak rád.

S láskou a úctou stále
vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 11. 2. 2021
uplynou tři smutné roky,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček pan
Jaroslav Vlach.

Rodina Přibylova.

S láskou a úctou
vzpomínají manželka,
dcera, syn s rodinami
a vnoučata.

Kdo paní Hanu znal,
vzpomene, kdo ji měl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 11. 2. 2021 uplyne 25 let ode
dne, kdy tiše odešla naše maminka,
paní Hana Horká ze Soběslavi.
Za laskavou vzpomínku děkuje
dcera Hana Goldsteinová
s celou rodinou.

Narození:
•
•
•
•
•

VZPOMÍNÁME

Dne 13. 2. 2021 uplyne
15 let, co nás opustil
tatínek, dědeček,
pradědeček
a prapradědeček
pan Jan Flaška.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dne 28. 1. 2021 uplynulo
13 smutných let, co nás opustila
moje milovaná dcera
paní Michaela Sudová.
Nikdy nezapomenou a stále
vzpomínají maminka, děti,
sestra a bratr.

Simona Fialová
Nina Hofmanová
Larisa Vlková
Nikol Angelika Pištolová
Josefína Mládková

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Václav Říha
Antonín Jelínek
Marie Nováková
Miloslava Hospodářská
Zdeňka Uherčíková
Helena Mácová
Vladimír Kolář
Miloš Jindra
Růžena Sudová

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
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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 - únor
(konání veškerých akcí závisí na aktuální epidemiologické situaci a platných nařízení vlády ČR)
				
Středa 3. 2. 17.00
zastupitelstvo, velký sál

Předplatné Jaro 2021

Informace nejen pro předplatitele

Předplatné „JARO 2021“

Vážení diváci,
vzhledem k aktuální situaci neustále rušíme,
posunujeme, plánujeme a řešíme.
A protože reálně asi nic nevyřešíme, přemýšlím, jak pro vás co nejvíce zjednodušit
současné dění kolem předplatného. Jakmile
bude situace pro divadelní představení alespoň trochu příznivá, odehrajeme pro vás
nejbližší naplánované divadlo! Pokud to
nevyjde v březnu s Perfect Days, začneme
dubnovým Šťastným vyvoleným, případně
až květnovým představením Dokonalá
svatba.
S původními neodehranými jarními „kusy“
pak budeme pokračovat na podzim. Náhradní termíny těchto divadelních představení,
po dohodě s agenturami a divadly, pro vás
naplánujeme s dostatečným předstihem.
Předplatitelé, kteří si již doplatili nebo
zaplatili jarní předplatné a mají tím pádem
automaticky zajištěná místa na „Jaro 2021“
si mohou vyzvednout v kanceláři KD nejnovější aktuální předplatenku „Jaro 2021“ bez
jakéhokoliv dalšího doplatku.
Předplatitelé, kteří nestihli jarní předplatné
doplatit a vyzvednout, ale mají svá původní
místa rezervovaná, doplatí 300 Kč za předplatenku (doplatí tedy jedno divadelní představení za osobu). Pokud jste si zapomněli
svoje místa zamluvit, volejte nebo pište, nic
není ztraceno…
A teď už nám všem zbývá jen sledovat, kdy
začneme…
Těšíme se opět na shledání při divadelních
představeních v Kulturním domě města
Soběslavi.
Informace:
Jaroslava Palasová, Tel.: 724 378 898,
e-mail: jarka.palasova@seznam.cz

- Úterý 9. března v 19.00 hod.

Perfect days

Pantheon production s.r.o.
(Liz Lochheadová)
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.
Hrají: Barva - Lenka Vlasáková,
Brendan - Jan Dolanský, Grant - Jan
Hofman, Sadie - Dana Syslová/Eva
Lecchiová, Alice- Petra Jungmanová,
Dave - Vilém Udatný
- Pátek 16. dubna v 19.00 hod.

Šťastný vyvolený

Divadlo Verze
(Eric Assous)
Nejenom zdařilá komedie, ale i
příběh k zamyšlení.
Hrají: Greg - David Matásek, Melanie - Linda Rybová, Charlie - Jana
Janěková ml. Jeff - Igor Chmela, Noel
- Matouš Ruml
- Úterý 18. května v 19.00 hod.

Dokonalá svatba
Indigo company
(Robin Hawdon)

Každé svatbě předchází noc před
svatbou…
Hrají: Bill, ženich - Ondřej Voleník
/ Michael Vykus,  Tom, svědek - Petr
Buchta / Zbigniew Kalina/Aleš Petráš, Rachel, nevěsta - Malvína Pachlová / Patricie Solaříková a další.
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MŠ NERUDOVA
Vraťme se k předvánočnímu období v naší mateřské
škole, které si děti
užily i v době koronavirové. Oslava
Vánoc, pečení a zdobení perníčků nechybělo ani tento školní rok. Pro rodiče žádná vystoupení být nemohla, ale všichni
byli určitě rádi, že jsou děti zdravé a jejich
školička funguje v běžném provozu.
S dětmi jsme nezaháleli a navštívili jsme
rybářské sádky, kde děti pozorovaly kapříky určené na prodej. Pro všechny to byla
obrovská podívaná, protože tolik ryb pohromadě děti ještě neviděly. Velmi zajímavá byla předvánočně laděná výstava v muzeu ve Smrčkově domě. Děti si prohlédly
vánoční betlémy a stromečky. Naše další
cesta vedla na náměstí, kde jsme s dětmi
obdivovali krásnou vánoční výzdobu – svítící anděly a zářící vánoční strom.
„Roztrhla se peřina, sněžit venku začíná!
V zimě mrzne, padá sníh, hrajeme si v závějích“.

Konečně se děti dočkaly prvního sněhu
a zimní radovánky na sněhu jsme si s dětmi pořádně užili. Stavěli jsme sněhuláky
a bobovali na kopci na školní zahradě a na
„Freslovce“.
„Na tři krále   - zima stále“, praví jedna známá pranostika. Svátkem Tří králů
(6. ledna 2021) bylo završeno v naší mateřské škole vánoční období. Co to pro naše
děti znamenalo? Dětem jsme připomně-

li legendu o Třech králích, kteří putovali
za narozeným Ježíškem do Betléma. Děti
si vyrobily papírové koruny a naučily se
zpívat píseň „My Tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví vinšujeme vám…“
Co napsat na závěr? Pro nás je prioritou
v dnešní těžké době zdraví všech dětí,
jejich rodičů, babiček a dědečků.
kolektiv MŠ Nerudova

MŠ DUHA
Jak jsme zmiňovali v minulém čísle, sníh
bývá jedním z přání, které děti píší Ježíškovi. Měsíc leden byl na sněhovou
nadílku opravdu štědrý. Užili jsme si
všechny radovánky se sněhem spojené.
Děti bobovaly na kopci na zahradě, stavěly
sněhuláky, dělaly andílky ve sněhu, koulovaly se, dělaly cestičky
v čerstvě napadaném sněhu, nabíraly sníh lopatou, dělaly bábovky, zkrátka co vás jen napadne. Nezapomněli jsme také na ptáčky,
kteří v zimě nemají co jíst, když je půda zmrzlá a napadne sníh.
Sypeme jim do krmítek, která máme na zahradě školy. Děti z modré třídy jim vyrobily jedlé ozdoby ze šišek, loje a semínek (viz
foto).
Jak jistě všichni víme, epidemiologická situace v ČR už několik
měsíců není dobrá. Mateřské školy jsou otevřené s hygienickými
opatřeními prakticky bez omezení. Snažíme se udržet provoz
mateřské školy tak, jak jsou rodiče zvyklí. Nastavili jsme taková
opatření, aby se minimalizovalo potkávání dětí z různých tříd. Docházka dětí je vysoká, což nás těší. Na druhou stranu jsme velká
škola, navštěvuje jí přes 200 dětí, a tak se tedy jednotlivým třídám
nevyhnula nařízená karanténa. V souvislosti s karanténními opatřeními a ošetřovným jsme nuceni upravovat personální zajištění,
aby byl zachován provoz všech tříd. Přesto všechno se snažíme
naplňovat školní vzdělávací program školy, nabízet dětem různorodé činnosti a aktivity a také připravovat předškoláky na vstup do
základní školy.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Hasičskému záchrannému
sboru, který nám zajistil desinfekci všech prostor naší školy. Také
bychom chtěli poděkovat rodičům za ohleduplnost, shovívavost
a za spolupráci.
kolektiv MŠ DUHA
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20 otázek k 20 letům I MY
Vánoce a přelom roku obecně vybízí k bilancování. I MY jsme se nad sebou zamysleli. A jelikož loni uběhlo 20 let od našeho založení, vzali jsme to pěkně z gruntu
a položili si rovnou stejný počet otázek.
V odpovědích na ně se nad uplynulými
dvěma dekádami zamyslela ředitelka Klára
Csirková.
V čem je I MY jiné než před 20 lety?
Tak nějak vyrostlo. Vzniklo v roce 2000
z potřeby pomáhat rodinám dětí z Rolničky
a dopřát dětem dobrovolníka – Kamaráda
pro volný čas. Jmenovalo se dost složitě:
I MY, Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením. Dobrovolníků přibývalo, a nakonec v roce 2006 jsme se dohodli, že vznikne profesionální dobrovolnické
centrum pod Rolničkou a obě organizace
budou dál spolupracovat. I MY se vydalo
směrem k profesionální sociální službě,
rané péči. V roce 2006 jsme začali navštěvovat 5 rodin. V posledních letech je to už
každoročně více než 80 rodin z celých jižních Čech.
Na co jsi v I MY opravdu hrdá?
Především na to, že máme důvěru rodičů,

hledu jako máma, která porodila dvojčata o
tři měsíce dříve a půl
roku žila se strachem,
jestli přežijí. V našem případě to mělo šťastný konec. Někteří rodiče se musí naučit žít
s vědomím, že jejich dítě bude „jiné“.
A přijmout fakt, že se to možná nikdy nezmění. V některých oblastech jim můžeme
pomoci, ale největší tíha je na nich. Vážím
si jich za jejich nesmírnou sílu a odhodlání.
kteří se na nás obrací se svými problémy…
A také všech podporovatelů a dárců, dobrovolníků. Je to obrovská zodpovědnost, ale
i radost. Ono to zní jako klišé, ale upřímně
to tak cítíme. Nesmírně mě dojímá nezištná
pomoc všech dobrovolníků, kteří pomáhají
v rodinách anebo pro nás napečnou něco
dobrého, věnují něco z toho, co umí.
Lidé, kterým pomáháte, to mají dost těžké, co na nich obdivuješ nejvíc?
Když se narodí dítě a není všechno tak, jak
by si člověk představoval a na co se těšil,
začne se mu hroutit svět. Je to obrovská
bezmoc, bolest, stres a nejistota. Nikdy to
nejde zapomenout. Říkám to ze svého po-

Co ti I MY dalo? Co vzalo?
Upřímně, pocit ztráty opravdu nemám,
nenapadá mě nic, co by mi I MY vzalo.
A dalo? Jejda! Nesmírně moc. Především
spoustu skvělých lidí. Neustále mě I MY
a dění kolem utvrzuje v tom, že lidi a svět
nejsou primárně špatní, děsiví a zlí, jak
se nám snaží mnozí namluvit. Těch příběhů plných pomoci a dobré vůle je prostě
nesmírně moc.
Dalších 16 otázek a odpovědí najdete na
internetové adrese www.IMYpomahame.cz
/rozhovor.
Autor rozhovoru: Pavel Fukar

RC SOBÍK
Milé maminky,
během našeho dalšího nedobrovolného zavření jsme pro Vás jako obvykle připravovali aktualizovaný pravidelný program na
druhé pololetí.
V programu naleznete tentokrát dvě novinky, a to zásadní, protože i my jsme se
rozhodli reagovat na vzniklou situaci a nabízet některé kurzy on-line. Od 15. února
budeme otevírat další těhotenský kurz, který bude probíhat v případě zákazu osobního setkání ON-LINE. Tento kurz bude mít
opět osm lekcí, které budou realizovány
v týdnech od 15. února do 12. dubna 2021.
Na tento kurz bude navazovat právě slíbená
novinka, kterou je POPORODNÍ KURZ.
Tento kurz bude opět na osm týdnů a bude
určen pro čerstvé maminky, abychom jim
pomohli s novou životní rolí. Kurz začne
19. dubna a bude pro čerstvé maminky
s dětmi do 3 měsíců. Na kurzu budeme probírat témata, jako jsou: Cvičení po porodu,
riziko vzniku diastázy, jak pracovat s pánevním dnem, jak podpořit u dětí správný
motorický vývoj. Co znamená prospívající
miminko, a jak jsou pro miminka důležité
rituály. Také jak správně manipulovat s miminkem a správně miminko nosit. Tento
kurz budeme opět realizovat i v případě nedobrovolného zavření herničky ON-LINE.
Neváhejte s přihlašováním, protože kapacita kurzů je opět omezena. Přihlásit se mů-

žete buď na našem tel. čísle 725 884 824,
nebo na e-mail: rodicovskecentrumsobik
@seznam.cz.
Zatím je však naše znovuotevření s otazníkem. Proto budeme rády, když budete
nadále sledovat pro veškeré aktuality naše
webové a facebookové stránky.

Naštěstí nám přeje sněhová nadílka a tak
po dlouhé době mají děti možnost rozvíjet
svoje dovednosti právě zimními radovánkami. Přejeme proto všem rodinám krásnou zimu a doufáme, že se brzy budeme
moct i ohřát u kávy v herničce.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková

Pravidelný program:
Pondělí

8.30 - 11.30
9.00 - 10.00
15.00 - 17.15
17.30 - 18.30

Volná herna s možností hlídání (Eva)
Cvičení s kočárky (Niky)
Volná herna (Iva)
Těhotenské cvičení, poporodní
kurz novinka (Iva)

Úterý

9.00 - 9.45
10.15 - 11.00

Pohybové hrátky I. (Pavla)
Pohybové hrátky II. (Pavla)

Středa

8.30 - 11.30

Čtvrtek

15.00 - 16.00
16.15 - 17.15

Sobíkův mix zájmů novinka (Iva)
Kondiční cvičení pro maminky (Iva)

Pátek

9.00 - 9.45
10.15 - 11.00

Pohybové hrátky III. (Pavla)
Pohybové hrátky IV. (Pavla)

Volná herna (Pavla, Eva)
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Rok 2020 – rok s COVIDEM

Každý začátek roku nabádá každého k bilancování,
jaký byl vlastně ten rok minulý. Letos je toto zamyšlení spojené hlavně s Covidem-19. Tato nemoc ovlivnila celý svět, a proto se nevyhnula ani nám v senior-domě. Na jaře začala přicházet první omezení
a nařízení – nošení roušek, testování, uzavření domova pro návštěvy, zákaz vycházení mimo areál zařízení. Restrikce, se kterými jsme se
museli vyrovnat ze dne na den, někdy i z hodiny na hodinu. Do domova jsme pořídili
tablety, abychom klientům dopřáli alespoň videohovory s příbuznými, abychom jim
částečně nahradili nemožnost návštěv. V létě se situace poměrně uklidnila. Návštěvy
probíhaly v nastaveném režimu dle Doporučeného postupu MPSV. Obnovily se bohoslužby, které místo v kapli probíhaly v jídelně, kde bylo možné dodržovat doporučené
rozestupy. Klienti mohli opět vycházet mimo areál zařízení. Přišel ale říjen a s ním
i druhá vlna koronaviru. Vláda svým krizovým nařízením znovu zakázala návštěvy
v zařízeních sociálních služeb. Tentokrát už se virus bohužel našemu zařízení nevyhnul
a po provedeném plošném testování nastaly nejsložitější dva týdny. Nakažení klienti
byli umístěni do izolací a ostatním bylo doporučeno co nejvíce se zdržovat v karanténě
na svém pokoji. Díky ochotě, nasazení a spolupráci všech zaměstnanců jsme zabezpečili veškerou péči a snažili se o zastavení šíření nákazy. Situaci se podařilo zvládnout, ale
i tak víme, že nebudeme mít nad virem ještě dlouho vyhráno. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem klientům a zaměstnancům za trpělivost a snahu přestát tuto těžkou
dobu. Poděkování patří i všem příbuzným a známým za jejich vstřícnost a pochopení
při dodržování nařízení, která nám sice mnohdy komplikovala život, ale primárně byla
hlavně pro ochranu zdraví všech blízkých, zejména seniorů. Děkujeme též za slova
podpory a díků.
Do nového roku 2021 si všichni přejme hodně zdraví a ať je ten letošní rok lepší
a hlavně klidnější než ten minulý.
Ing. Zina Petrásková,
ředitelka Senior-domu Soběslav

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
• Soběslavští policisté pátrají po pachateli, který se v době mezi čtvrtou hodinou odpolední 2. prosince a půl sedmou hodinou ranní 3. prosince, vloupal do kanceláří
dvou firem v ulici Petra Bezruče v Soběslavi. Po násilném vniknutí objekty prohledal, zřejmě nic neodcizil. I tak na zařízení provozoven způsobil škodu ve výši
bezmála 8 000 korun. Po pachateli pátrají policisté místního oddělení.
• Dále se pátrá po zloději, který se v blíže neurčené době před 5. prosincem vloupal do
rekreační chaty v obci Mezná na Soběslavsku. Po násilném vstupu objekt prohledal
a odnesl si elektrický šlehač značky Kenwood, nerezový sekáček na byliny, menší
finanční hotovost a dvě láhve rumu. Vlastní krádeží a poškozením zařízení chaty
způsobil majitelům hmotnou škodu ve výši 10 350 korun. Po zloději se pátrá.
• Neznámý pachatel se v době od deváté hodiny večerní dne 7. prosince do šesté
hodiny ranní dne 8. prosince v obci Mezná vloupal do rodinného domu, kde odcizil
finanční hotovost ve výši 50 000 korun. Jelikož k výše uvedenému jednání došlo
v době vyhlášení nouzového stavu, hrozí pachateli trest odnětí svobody na dvě léta
až osm let.
• Ve večerních hodinách dne 15. prosince byl v rámci silniční kontroly hlídkou
Obvodního oddělení Policie ČR v Soběslavi vyzván k dechové zkoušce řidič motorového vozidla, kdy opakovanou dechovou zkouškou nadýchal bezmála dvě
promile. Následně se na výzvu hlídky podrobil lékařskému vyšetření. V tomto
případě se jedná o přečin Ohrožení pod vlivem návykové látky.
• Neznámý pachatel v době od dvanácté hodiny 28. listopadu do třetí hodiny
odpolední 22. prosince po násilném vniknutí odcizil z rozestavěné garáže v Soběslavi dvoukolový ruční vozík a ruční nářadí. Celková škoda na poškození a odcizení
je ve výši 3 500 korun, nicméně k výše uvedenému jednání došlo v době vyhlášení
nouzového stavu a pachateli tímto hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
Za OO PČR Soběslav, za využití zpravodajství por. Mgr. Miroslava Doubka,  
pprap. Jana Štecová
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OKÉNKO
POEZIE
Co všechno ukrývá
sněhová peřina?
Proč je hned čistší svět,
když vody sevře led?
Co říká tichá noc,
když jí dá mráz tu moc?
A kdy nejvíc zebe?
Když je jasné nebe!
*
Hlad je, když ti něco schází.
Drásá tě v hlavě
a v zádech tě mrazí.
Hlad je těžký jak ze zlata.
V srdci tvém leží.
Je líný a nechvátá.
Hlad je touha, kterou v těle mám,
tak moc to chci!
Co? Nevím sám.
*
Když padá hvězda,
tak si vždy přeji
- ač se to nezdá velice cennou věc.
Mám jedno přání,
co má velkou sílu,
před zlem mě brání,
i když je prosté přec.
V životě štěstí mít,
ať Fortuna mi přeje!
Prostě jen klikař být,
ať život není klec.
Rýma
@ryma_the_poetrist
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SERIÁL NA POKRAČOVÁNÍ

O životě Františka Habeše
První část: Seznámení

1870 narodil jako jeden ze třinácti dětí.
Jeho matka zemřela, když mu bylo 12
let. Po její smrti se dostal František do
Soběslavi, kde se později vyučil krejčím
a v roce 1888 stal se krejčovským tovaryšem. Když se jeho otec znovu oženil, odjel F. Habeš do Štýru-Horní Rakousy, kde
pracoval v tehdejší zbrojovce. Tam s ním
odjela i jedna z jeho sester Anežka. Vyučená kuchařka, která se stala později po
svém návratu manželkou řezníka Františka Pešiny z Bechyňské ulice v Soběslavi.
Po nějaké době zjistili, že v Soběslavi je
k mání hostinec „Národní dům“ a rozhodli se, že si jej za peníze, které v Rakousku
vydělali, zkusí pronajmout. Začali zde
pracovat, Anežka jako kuchařka, František coby číšník. Podle slov pamětníků se
jim dařilo. Tady Anežka pracovala až do
své svatby s panem Fr. Pešinou.

Už jako malého kluka, tedy v době, kdy
jsem začal rozum brát, zaujala mě zvláštní postava, kterou jsem občas potkával na
soběslavském náměstí. Byl to muž, který
nosil zajímavý a velmi hezký kroj baráčnický a zúčastňoval se v něm akcí baráčníků, zpíval a tančil s nimi. Jinak chodil
v buřince nebo měl na hlavě cylindr,
tmavý zimník sahající mu téměř na paty
a zimní boty zapnuté na patenty. Později,
když byl starší, nosil venkovní bačkory
barvy černé, zapínané na přezky.
Až teprve po delší době zjistil jsem jeho
jméno, tedy František Habeš. A to jeho
příjmení ještě více prohloubilo tajemno kolem něj. Už jméno Habeš pro nás
kluky představovalo vůni dálek a dobrodružství. Tato země, nyní známá jako
Etiopie, nachází se ve východní Africe,
v takzvaném Africkém rohu, nedaleko
Rudého moře. A jméno Habeš pochází
z arabského „habaš“, označující směsici kmenů Habeš obývajících. Tuto zem
oplývající nesmírnými přírodními krásami popsal už před více než sto lety cestovatel Munzinger a doplnil krásnými fotografiemi. Na první pohled by se zdálo,
že František Habeš se díky svému exotickému příjmení bude snažit navštívit tuto
zem, po níž jej zřejmě v nějaké souvislosti jeho rod získal. Ale jak to v životě už
bývá, všechno bylo jinak.

Uteklo mnoho let, než jsem se rozhodl
poodhalit roušku tajemna kolem této postavy. Velmi mi pomohl ing. Josef Čáp,
rodák soběslavský, už léta žijící se svou
rodinou v Sezimově Ústí. Jeho manželka, paní Věroslava Čápová, je s Františkem Habešem spřízněna a ing. Čáp se již
léta zabývá životopisem této soběslavské
osobnosti.

V roce 1899 za krásného podzimního
dne, na sv. Václava, rozloučil se F. Habeš
se svou vlastí a vlakem vyrazil do Udinu
v Itálii, kde si opatřil všechny náležitosti
u jisté cestovní společnosti, aby mohl
nastoupit na loď, která měla vyjet 4. října
z přístavu Janov. Touto lodí se dostal po
21 dnech do přístavu v Rio de Janeru
v Brazílii.
Jaroslav Pražma
(pokračování v příštím čísle)

František Habeš pocházel z malé šumavské vesničky Husince, kde se v roce

Tvoří se vám doma plíseň, aneb co dokáže odhalit termovizní kamera
Nevyhazujete zbytečně peníze oknem?
A to doslova… možná vám okna řádně
netěsní nebo chybí kus izolace tam, kde
by měla být. Právě teď, s klesajícími venkovními teplotami, nastává nejvhodnější
období pro využití infrakamery. Pomocí
termovizního měření lze odhalit tepelné
úniky budov nebo zjistit tepelné mosty
a vady stavebních konstrukcí. Pokud se
u vás doma tvoří plísně či se drží vysoká
vlhkost, pomůže vám informace, v kterých
místech dochází k největšímu ochlazování
stěn a jak daný problém nejlépe vyřešit.
Problém můžeme zjistit i u na první pohled
neviditelných míst. Stačí, aby jedna neposedná kuna vyžrala kus tepelné izolace ve
střeše nebo firma neprovedla zateplení kvalitně a problém je na světě. Proto je vhod-

né si projít termovizní kamerou důkladně
celou budovu a to jak z exteriéru, tak i interiéru.
A jak vlastně taková infrakamera funguje?
Termovizní kamera nám umožňuje bezkontaktně snímat infračervené záření těles, která snímáme a převést obraz do tzv.
termogramu. Z něj pak dokážeme vyčíst
předpokládanou teplotu povrchů a zjistit problematická místa. Měření budov by
mělo být prováděno vždy s co nejvyšším
teplotním rozdílem mezi interiérem a venkovním prostředím, proto se dá měřit pouze
během zimního období, kdy jsou venkovní
teploty pod bodem mrazu nebo alespoň kolem nuly.
Pokud potřebujete poradit či chcete změřit váš dům termovizní kamerou, využijte

bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu! Můžete si vybrat, zda vám stačí provést termovizní měření a snímky ukázat
na displeji infrakamery a okomentovat.
Pokud potřebujete z měření písemný výstup, zpracujeme vám protokol, který bude
obsahovat data a snímky z měření včetně
našeho komentáře a doporučení, jak odstranit případné tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí. Zcela ZDARMA je tato
služba v Českých Budějovicích a blízkém
okolí, dále se cena řídí platným ceníkem
viz www.eccb.cz. Můžete se objednat na
tel. čísle 387 312 580 nebo e-mailem na
eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice je
spolufinancována z rozpočtu Jihočeského
kraje.
Barbora Moricová, M.A.
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Kulturní dům Veselí nad Lužnicí zve
PROGRAM
Vzhledem k současné situaci v České republice týkající se
pandemie koronaviru prosíme sledujte naše webové stránky
www.kd-veseli.cz, kde se dozvíte aktuální informace o připravovaných pořadech.

vás připravili pokračování Výstavy za okny II., a to z kulturních
akcí, které proběhly v KD od roku 2001 do roku 2020. Přijďte si
připomenout koncerty, výstavy, divadla, zasedání i schůze a třeba
na některých fotografiích poznáte sami sebe či své blízké. Výstava je přístupná bez omezení.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

10. 12. 2020 – 11. 2. 2021
SVĚTY BAREVNÝCH STÍNŮ
aneb barevné zrcadlení. Vánoční prodejní výstava obrazů
Zdenky Zoorové. Výstavní místnost KD, výstavu si je možné prohlédnout on-line na webových stránkách města Veselí
nad Lužnicí pod odkazem: https://veseli.cz/prezentace-obrazu-z-vystavy-zdenky-zoorove/a-3417
Sobota 6. února
MASOPUST
Masopustní zábava, která se koná v interiéru je zrušena, ale
aby tradice nezanikla, rozhodli jsme se projít zkrácenou trasu
průvodem v maskách za dodržení všech hygienických opatření.
Prosíme všechny, kteří se k nám připojí, aby měli zakrytá ústa
a nos, dodržovali rozestupy a nekonzumovali jídlo ani pití.
Samozřejmě nebudeme navštěvovat domácnosti, ale pokud nás
z povzdálí podpoříte svým potleskem, budeme rádi. Sraz masek je plánován na 14:30 hodin, průvod vyrazí v 15 hodin
trasou kulturní dům – Malé náměstí – Maredova ulice – Jateční ulice – Za Slabých – Občerstvení Hokejka – Sokolská ulice
– náměstí T. G. Masaryka – kulturní dům.
1. 2. – 31. 3. 2021
VÝSTAVA ZA OKNY II.
Veselské kulturní akce začátku nového tisíciletí. Od října
2020 jste si mohli za okny kulturního domu prohlédnout fotografie z výstavby a historie budovy kulturního domu a z kulturních akcí z osmdesátých let 20. století. V novém roce jsme pro

FK Spartak hledá fotografie
Vážení občané,
fotbalový klub Spartak Soběslav bude letos slavit 100.
výročí založení. V této souvislosti je připravována kniha
o klubu, do které její autor hledá fotografie klubu v rozmezí let 1921 - 1955. Pokud fotografie z tohoto období
vlastníte, prosíme o jejich zapůjčení pro účely digitalizace, nebo případně zaslání scanů do konce února 2021 na
e-mail: infocentrum@musobeslav.cz. Fotografie můžete
přinést do infocentra na náměstí Republiky č. 1. Moc děkujeme za ochotu, pomoc a spolupráci.
redakce

únor 2021

21

Řádková inzerce

SETKÁNÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
každý čtvrtek od 18 hodin na faře ČCE v ulici 28. října
kontaktní osoba - Bohuslav, Tel. 602 126 685

Prodej

•

Nemovitosti - www.inrekareality.cz

ZO ČSCH SOBĚSLAV

•

BURZA A TRHY

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

•

Koupím chatu nebo zahradu. Tel. 603 215 215.
(p. Lintner)

•

Koupím garáž v Soběslavi. Tel: 776 468 750

•

Koupím garáž v Soběslavi, tel. 725 302 843

•

Koupím zemědělskou půdu, platba ihned,
nadstandarní cena. Tel. 724 743 159

•

Koupím domek, chalupu i před opravou.
t. 603 442 474

•

Koupím půdní frézu pf-62 i nepojízdnou, může
být i vrak. Nebo nějaké příslušenství co se k tomu
vyrábělo. Také motor jednoválec bd-1s72a, nebo
podobný - jikov Velešín, auto union. Tel. 608 515
747

•

Důchodce hledá v Soběslavi menší byt na prodej
nebo pronájem, zařízený i nezařízený. Jen nižší
patro nebo v domě s výtahem. Tel. 732 763 816,
777 013 085. Za upozornění děkuji.

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

INZERCE

Koupě

Ostatní

RODINNÁ FARMA U VOJTŮ
HAMR 18
Přijímáme objednávky
na vykrmená kuřata a krůty.
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

•

Pracovní nabídka dlouhodobé brigády pro 2 osoby
ve výkrmu drůbeže v Čerazi při nastýlání balíkové
slámy. Práce je vhodná jako přivýdělek, možné
přizpůsobit volnému času brigádníků. Výdělek až
22.000 Kč za turnus (za 40 dnů), pracuje se každý
druhý den cca 3-4 hodiny. Zahájení práce v měs.
březen / duben 2021. Informace: Tel. 602 443 482

•

Pronajmu rodinný domek (pod. plocha 85 m2) se
zahrádkou v Soběslavi. Tel. 774 860 249
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Máte-li čas
v termínu:
1. 2. - 5. 2. 2021
chcete vyhrát anebo o někom
víte, pak nás kontaktujte
na tel. čísle 775 075 387
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KAMENICTVÍ
Kámen ábor

KV
KAM ALITN
EN Í
PRÁ ICKÁ
CE

AKCE NA ÚNOR
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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Termín uzávěrky inzerce - 10. 2., pište na hlaska@musobeslav.cz
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