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Nejlepší soběslavští sportovci roku 2017
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V pátek 16. února proběhlo na sportovním plese v kulturním domě v Soběslavi slavnostní vyhlášení nejlepších soběslavských sportovců uplynulého
roku, kteří převzali ocenění z rukou starosty města Jindřicha Bláhy a vedoucího TVZ Michala Pánka. Po celý večer moderoval ředitel kulturního domu
Petr Valeš. O hudbu se postarala skupina MP3 music band. Ples zahájilo svým vystoupením taneční studio United Movement (dříve Žába), po které
se představily soběslavské roztleskávačky a mažoretky z DDM Soběslav.
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Žádáme všechny, kteří pořádají kulturní, společenské
nebo sportovní akce a mají zájem je zařadit do Kalendáře akcí pro rok 2018, aby údaje o událostech (název a stručný popis akce, datum a čas konání) zaslali
na e-mailovou adresu infocentrum@musobeslav.cz
do 15. 3. Děkujeme.
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AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 550 Kč je nutné uhradit
do 31. 3. 2018. Více informací naleznete na str. 5.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Zvemě občany města na veřejné projednání akce “Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny”, které se uskuteční v úterý 3. dubna 2018 od 17:00
hodin v Kulturním domě města Soběslavi.
redakce

Výstavy:

17. zasedání

1. 3. – 27. 4. Výstava Cesta ze závislosti, Čajovna – kavárna Rolnička, vernisáž proběhne 1. 3. od 17 h

•

Akce v Soběslavi:
•

1. 3. Dědeček aneb Musíme tam všichni – představení divadelního souboru ZŠ Komenského, KDMS, 19 h

•

3. 3. Jarní tvoření pro malé i dospělé, městská knihovna, 9 - 12 h

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI
se bude konat

• 13. 3. JAPOPO – recitace básní, městská knihovna, 17.30 h

21. 3. 2018 od 18 h

• 14. 3. Landfrasova tiskárna v Jindřichově Hradci a její Nebeklíč
– přednáška o největší mimopražské tiskárně 19. století, Rožmberský dům, 17 h

v malém sále KDMS

• 15. 3. Dětská burza, KDMS, 9 – 12 h
• 16. 3. Filip Pýcha a Will Eifell - koncert, Čajovna – kavárna Rolnička, 19 h
• 19. 3. Dámy z Aniane – divadelní představení, KDMS,19 h
• 21. 3. Nový Zéland – Krásy Jižního ostrova pohledem osamělého cyklisty – cestopisná přednáška, Rožmberský dům, 17 h
• 23. – 24. 3. Jarní Kreativ, KDMS, 9 – 18 h
• 25. 3. Pletené pohádky, KDMS, 10.30 h
• 25. 3. Deskohraní, kinokavárna, 14 - 17 h
• 23. 3. Noc s Andersenem, městská knihovna, 17 h
• 31. 3. Pohádková exhibice KK Soběslav, zimní stadion, 17 h

Akce v okolí Soběslavi:
•

23. 3. Jaksi Taksi, Náhodný Výběr aj. - zábava, KD Košice, 20 h

•

24. 3. Parkáni - taneční zábava, KD Vlastiboř

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 3. a 28. 3.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
2. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 23. ledna 2018
Usnesení č. 2/011/2018
Rada města souhlasí s realizací investičních akcí
(komunikace, chodníky, parkoviště, památky,
vodohospodářské stavby a ostatní) v Soběslavi,
Chlebově a Nedvědicích v roce 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 2/012/2018
Rada města souhlasí s podáním projektu
do grantového programu IROP Husitským
muzeem v Táboře na restaurování významných sbírkových kompletů (hlavní oltář), který
by byl následně znovu osazen do kostela
sv. Marka v Soběslavi.
Usnesení č. 2/013/2018
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu, výsledcích a organizačním zajištění prvního kola
voleb prezidenta republiky v Soběslavi, které
se uskutečnilo ve dnech 12. – 13. 1. 2018. Druhé kolo voleb prezidenta republiky se uskuteční
ve dnech 26. – 27. 1. 2018.
Usnesení č. 2/014/2018
Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele
Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petra
Valeše s přijetím finančního daru ve výši 30.000
Kč od firmy DK Dvořák, s. r. o., Roudná,
na nákup technického vybavení pro potřeby
a do majetku KDMS.
Usnesení č. 2/015/2018
Rada města schvaluje rozhodnutí zadavatele
o posouzení kvalifikace účastníků zadávacího
řízení organizovaného Stavební poradnou, spol.
s r. o., České Budějovice, na výběr dodavatele
veřejné zakázky: „Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi – stavební úpravy,
5. etapa“ dle předloženého návrhu a protokolu
o posouzení kvalifikace účastníků zadávacího
řízení.
Usnesení č. 2/016/2018
Rada města souhlasí s vydáním pověření města Soběslavi k poskytování sociální služby
na území ORP Soběslav – odborné sociální
poradenství – Farní charitě, Týn nad Vltavou,
od 1. 2. 2018.
Usnesení č. 2/017/2018
Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 22/361/2017 ze dne 27. 11. 2017 souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Soběslav a TJ Spartak Soběslav, z. s., kterou město předává TJ Spartak Soběslav, z. s.,
do výpůjčky 2 kusy bezpečných branek v celkové hodnotě 47.795 Kč.

Usnesení č. 2/018/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o provedení výběrového řízení formou licitace mezi městem Soběslav a firmou SORETA
Group, a. s., Praha, pracoviště Tábor, na zajištění prodeje stavebních pozemků v lokalitě za sídlištěm Svákov v souladu s usnesením
zastupitelstva města ZM 16/127/2017 ze dne
19. 12. 2017. Prodej pozemků se uskuteční
19. února 2018 od 15 hod. v Kulturním domě
města Soběslavi.
Usnesení č. 2/019/2018
Rada města souhlasí v návaznosti na usnesení
zastupitelstva města ZM 16/135/2017 ze dne
19. 12. 2017 s uzavřením smlouvy o budoucí
darovací smlouvě k pozemkům mezi městem
Soběslav a firmou Impregnace Soběslav, s. r. o.,
Soběslav, z důvodu budoucí stavby nové místní
komunikace v ulici Na Pískách v Soběslavi.
Usnesení č. 2/020/2018
Rada města souhlasí s navýšením kapacity pro
obor základní škola Mateřské školy, základní
školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE
Rolnička Soběslav v souvislosti s podáním žádosti o změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení ze současných 5 žáků na 12 žáků
s účinností od 1. 9. 2018.
Usnesení č. 2/021/2018
Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a paní
Milenou Bínovou, Skalice, na pronájem nebytového prostoru (stomatologická laboratoř
ve 2. patře) v domě čp. 159 v ulici Petra Voka,
Soběslav I (Poliklinika), k 31. 3. 2018.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu mezi městem Soběslav a Danou Ludvíkovou, Dráchov, na pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města (stomatologická laboratoř ve 2. patře) o výměře 94,50 m2 v domě čp.
159 v ulici Petra Voka, Soběslav I (Poliklinika),
s platností od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2/022/2018
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení dešťové kanalizace mezi městem Soběslav a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha,
v souvislosti s realizací akce „Modernizace trati
Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí
n. L. – Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L.
– Soběslav“ a „SO 51-70-03.11 Žst. Soběslav,
dešťová kanalizace, 1. etapa“ na pozemcích
p. č. 4022/78 a 4068/43 v k. ú. Soběslav, které
jsou ve vlastnictví SŽDC Praha.
Usnesení č. 2/023/2018
a) Rada města souhlasí s realizací projektu Základní školy Soběslav, Komenského 20, „Revitalizace školní zahrady v ZŠ Komenského 20“
v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí
podpory v rámci výzvy č. 16/2017 Národního
programu Životního prostředí vyhlášené Ministerstvem životního prostředí v celkové výši

122.234 Kč včetně DPH.
Spoluúčast na projektu ve
výši 18.335 Kč včetně DPH
bude z vlastních zdrojů základní školy.
b) Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Základní
školou Soběslav, Komenského 20, na pronájem pozemku p. č. 1297 v k. ú. Soběslav, který
škola užívá, z důvodu realizace projektu „Revitalizace školní zahrady v ZŠ Komenského
20“. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 31. 12. 2025.
Usnesení č. 2/024/2018
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Soběslav a Mateřskou
školou DUHA Soběslav, Sídliště Míru 750,
na pronájem pozemků p. č. 1490/24 (ostatní
plocha – zeleň), p. č. 1490/30 (ostatní plocha
– zeleň) a p. č. 1490/31 (ostatní plocha – zeleň), vše v k. ú. Soběslav, které škola užívá,
z důvodu realizace projektu „Zahrada sedmi barev“. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 31. 12. 2025.
Usnesení č. 2/025/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Chodníky Soběslav 2018“, který
se uskuteční 5. 2. 2018 v 13 hod., a dále pro výběr dodavatele akce „Centrální ČOV Chlebov –
doplnění o sedimentační nádrž“, který se uskuteční 5. 2. 2018 v 14 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský
– místostarosta
• Jan Pehe – člen ZM
• Ludmila Zbytovská – členka RM
• Jiří Pour – pracovník KT MěÚ Soběslav
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Růžena Domová – členka ZM
• Kamil Modl – člen ZM
Usnesení č. 2/026/2018
Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti 3+1
na adrese Soběslav, Soběslav I, náměstí Republiky čp. 101, do nájmu Janě Drevňákové a
s přenecháním městského bytu velikosti 1+1
na adrese Soběslav, Soběslav III, Wilsonova
čp. 245/4, do nájmu Janě Řehořové.

Českomoravská stavební
spořitelna
tel: 731 414 659
e-mail: jiri.studeny@cmss-oz.cz
Po-Pá po tel. domluvě
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USNESENÍ
3. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 6. února 2018
Usnesení č. 3/027/2018
Rada města souhlasí s realizací interiéru v domě
čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi dle návrhu zpracovaného Ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice.
Usnesení č. 3/028/2018
Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti
Městské policie Soběslav za rok 2017 předloženou vrchním strážníkem p. Miroslavem Drsem.
Usnesení č. 3/029/2018
a) Rada města souhlasí s úpravou parkoviště
a chodníků u kulturního domu a v Bezděkově ulici v Soběslavi dle návrhu zpracovaného
Ing. Jiřím Lagnerem, Soběslav.
b) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku parc. č. 390/2
v k. ú. Soběslav o výměře cca 620 m2 od fyzické
osoby za účelem budoucího vybudování parkoviště u stadionu.
Usnesení č. 3/030/2018
Rada města na základě žádosti plk. Ing. Petra
Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru JčK ÚO Tábor, doporučuje zastupitelstvu
města schválit poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
ÚO Tábor na zakoupení termokamery pro potřeby Požární stanice Soběslav.
Usnesení č. 3/031/2018
a) Rada města bere na vědomí informaci starosty
města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě projektu
dopravního přestupního terminálu v Soběslavi.
b) Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo z 21. 6. 2017 mezi městem Soběslav a firmou Projekt centrum NOVA,
s. r. o., Pelhřimov, na zpracování projektové
dokumentace pro územní řízení akce „Dopravní
přestupní terminál – Soběslav“, kterým se posunuje termín odevzdání dokumentace do 15. 2.

Usnesení č. 3/032/2018
Rada města bere na vědomí informaci tajemníka
MěÚ Ing. Radka Brylla o průběhu, výsledcích
a organizačním zajištění druhého kola voleb
prezidenta republiky v Soběslavi, které se uskutečnilo 26.–27. 1. 2018.

Pharmed CZ, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě 5 tis. Kč, firmou Autodíly Soběslav, s. r. o.,
na dar v hodnotě 10 tis. Kč a firmou Autoservis
Rada Petr, s. r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
5 tis. Kč pro potřeby Městské policie Soběslav
v roce 2018.

Usnesení č. 3/033/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Chodníky Soběslav
2018“, které se uskutečnilo 5. 2. 2018 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
firma Strabag, a. s., Praha, za cenu 540 Kč/m2
chodníku a 325 Kč/bm silničního obrubníku.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Usnesení č. 3/038/2018
Rada města souhlasí s uzavřením příkazní
smlouvy mezi městem Soběslav a Ing. Vilémem
Šedivým – projektová a stavební činnost, Veselí nad Lužnicí, na zajištění autorského dozoru
na akci „Rybník Nový u Soběslavi – posílení
přirozené funkce krajiny“ za cenu 135.000 Kč
+ DPH.

Usnesení č. 3/034/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: „Centrální
ČOV Chlebov – doplnění o sedimentační nádrž“, které se uskutečnilo 5. 2. 2018 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala
firma Lesostavby Třeboň, a. s., Třeboň, za cenu
599.922,32 Kč + DPH.

Usnesení č. 3/039/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele opravy kanalizačního řadu DN 300 včetně
přípojek v ulici Na Ohradě v Soběslavi, který
se uskuteční 19. 2. 2018 v 13:00 hod. na MěÚ
Soběslav, v následujícím složení:

Usnesení č. 3/035/2018
Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na zajištění technického dozoru stavebníka v rámci akce „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“, které
se uskutečnilo 23. a 29. 1. 2018 na MěÚ
Soběslav. Vítězem výběrového řízení se stala firma VHS Consult, s. r. o., Řípec, za cenu
514.250 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 3/036/2018
Rada města bere na vědomí soupis nedobytných
pohledávek města Soběslavi, které byly vyřazeny k 31. 12. 2017 z účetnictví města, předložený
paní Andreou Jelínkovou, pracovnicí finančního
odboru MěÚ Soběslav.
Usnesení č. 3/037/2018
Rada města souhlasí s uzavřením darovacích
smluv mezi městem Soběslav a firmou R&P,
a. s., Veselí nad Lužnicí, na dar v hodnotě
10 tis. Kč, firmou Soběslav, spol. s r. o., Soběslav,
na dar v hodnotě 10 tis. Kč, firmou Spilka
a Říha, spol. s r. o., Soběslav, na dar v hodnotě
10 tis. Kč, firmou Goliat František Pazdera,
Soběslav, na dar v hodnotě 8 tis. Kč, firmou

členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Kamil Modl – člen ZM
náhradníci:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Mgr. Pavel Lintner – člen ZM
Usnesení č. 3/040/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce „Výměna výloh a stavební úpravy
vstupních fasád budov č. p. 144 a 145 na náměstí Republiky v Soběslavi“, který se uskuteční 19. 2. 2018 v 14:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta
• MUDr. Jan Chabr – člen ZM
• Ing. arch. Dagmar Buzu – OVRR MěÚ
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Mgr. Irena Molíková – členka ZM
• Jiří Pour – KT MěÚ

Informace k podání daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017
Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2017 nejpozději
3. dubna 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.
Finanční správa připravila pro letošní rok opět
řadu opatření, která vycházejí vstříc poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.
Poplatníci, kteří zvolí osobní odevzdání daňového přiznání na Finančním úřadě pro Jihočeský kraj, Územním pracovišti v Soběslavi,
mohou využít rozšířené úřední hodiny. Územní
pracoviště bude plně otevřeno pro veřejnost:
• od 19. března 2018 do 23. března 2018
- pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, úterý
a čtvrtek 8:00 - 15:30 hodin a pátek 8:00 -

14:00 hodin,
• ve dnech 26. března 2018 až 29. března
2018 od 8:00 do 17:00 hodin,
• v úterý 3. dubna 2018 od 8:00 do 18:00 hodin.
Připomínáme, že na územním pracovišti není
možné daň z příjmů fyzických osob zaplatit
v hotovosti, ale platbu lze provést na pobočkách České pošty poštovní poukázkou nebo bez
transakčního poplatku tzv. „daňovou složenkou“, v hotovosti pouze na vybraných územních
pracovištích nebo bezhotovostním převodem
na účet správce daně č. 721-77627231/0710,
variabilní symbol rodné číslo poplatníka.
V případě, že poplatníci upřednostní internet,
podání daňového přiznání (včetně jeho příloh)

lze učinit buď prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na www.
daneelektronicky.cz, kde poplatníci najdou veškeré informace potřebné k vyplnění a podání
daňového přiznání, nebo přes datovou schránku. Podání je možné elektronicky odeslat kdykoliv bez ohledu na úřední hodiny.
Finanční správa upozorňuje, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu
datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky.
Více informací najdete na internetových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz)
.
Finanční úřad

březen 2018

5

Rozmístění kontejnerů
na biologicky rozložitelný odpad
Město Soběslav společně se Správou města
Soběslavi, s.r.o. organizuje prostřednictvím
velkoobjemových kontejnerů svoz biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, ovoce, zbytky rostlin, větve). Kontejnery budou
do konce listopadu 2018 vždy v pondělí
od 15 hodin do 19 hodin přistavovány na následujících místech v těchto termínech:
• stanoviště U Jatek, Zátkova ul.: 5. 3.,
2. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10.,
5. 11.
• stanoviště Chovatelé, Autobusové nádraží: 12. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6., 9. 7.,
13. 8., 10. 9., 8. 10., 12. 11.

REVITALIZACE CENTRÁLNÍ PLOCHY NÁMĚSTÍ

odstranění lip u kostela sv. Petra a Pavla
V souvislosti s revitalizací centrální plochy
náměstí dojde rovněž k úpravě zeleně. Jednou z velmi diskutovaných částí této úpravy
je odstranění obou lip u kostela sv. Petra Pavla.
Po zpracování několika posudků, provedení
redukčního a zdravotního řezu v loňském roce
a následné široké diskusi dojde v průběhu
března k odstranění obou zmíněných stromů. Důvody, které vedly město k tomuto
zásadnímu kroku, byly opakovaně zmíněny
v minulých číslech Hlásky. Podle původního návrhu měly být lípy nahrazeny py-

ramidálními kultivary habrů. Na základě
četných připomínek občanů budou na tomto místě, po odfrézování pařezů a kořenů,
vysazeny opět dvě lípy. Vysazeným kultivarem lípy srdčité, bude kultivar menšího
vzrůstu „Rancho“, který dorůstá v dospělosti 10 – 15 m, jeho koruna je kompaktní
a pyramidální. Listy má tmavě zelené, srdčité, které se na podzim barví do žluta. Kvete
v květnu až červnu drobnými krémovými
květy, typickými pro lípu.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ

• stanoviště Wilsonova ul., U Nového
rybníka: 19. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6., 16.
7., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 19. 11.
• stanoviště Chlebov: 26. 3., 23. 4., 28.
5., 25. 6., 23. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10.,
26. 11.
• stanoviště Nedvědice: Svoz je řešen dle
individuálního plánu svozů.
Do kontejnerů je možno bezplatně odložit
listí, trávu, spadané ovoce, zbytky rostlin
a další zahradní odpad. V jarním období bude
přistaven i kontejner na větve. Do kontejnerů nelze odkládat kuchyňský ani živočišný
odpad stejně jako směsný komunální odpad.
Větve je možno odložit pouze do kontejneru
určeného na větve.
S případnými dotazy se můžete obrátit
na pracovníka SMS, s.r.o. – Václav Novotný,
tel. 381 477 212, 775 736 788, email novotny@smsob.cz nebo na pracovníka MěÚ
Soběslav, odbor ŽP – Ing. J. Mošnička tel.
381 508 158, 776 280 186, e-mail mosnicka@musobeslav.cz
Ing. Jan Mošnička, odbor ŽP

Informace o poplatku
za komunální odpad
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550 Kč
bude splatný k 31. 3. 2018, proto je třeba poplatek
v uvedeném termínu uhradit. Poplatek platí každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt
a fyzická osoba, která má na území města
Soběslav ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a zároveň vlastník nemá trvalý pobyt v Soběslavi. Připomínáme, že poplatek se platí v kanceláři Správy města Soběslavi, s.r.o., Tyršova 482/III, 392
01 Soběslav, a to v pondělí, úterý a čtvrtek 6.00
– 11.00 hodin a 12.00 – 14.00 hodin, ve středu
6.00 – 11.00 hodin a 12.00 – 16.00 hodin a v pátek 6.00 – 11.00 hodin. Pokud poplatek nebude
zaplacen, přistoupí Městský úřad Soběslav k jeho
vymáhání a poplatek může být navýšen o 100 %.
Ing. Jan Mošnička, odbor ŽP

současný stav

plánovaný stav

Rybník Nový u Soběslavi
posílení přirozené funkce krajiny

Během měsíce února pokračovaly přípravné
práce na akci odbahnění rybníka Nový. Byla
vybudována kamenná hráz v jihovýchodní
části rybníka, která oddělí mezideponii pro
uložení části vytěženého sedimentu. Další
vytěžené bahno z rybníka bude vyvezeno do
prostoru provizorní mezideponie vybudované nad sousedním parkem. V druhé polovině
února začalo rovněž kácení stromů na návodní straně hráze a v přilehlé části parku,
v trase odvozu vytěženého sedimentu. Rovněž byla zpevněna příjezdová cesta.
Vlastní vypuštění rybníka spojené se sběrem

a transportem chráněných živočichů začne
pravděpodobně začátkem března s ohledem
na klimatické podmínky. S vypuštěním rybníka budou zahájeny i vlastní práce na jeho
odbahnění.
Žádáme občany města, aby dbali upozornění umístěných na přístupových cestách
a nevstupovali do prostoru stavby. Bližší
informace je možné získat na odboru životního prostředí MěÚ u Ing. M. Staňkové, tel. 381 508 160 nebo u tajemníka MěÚ
Ing. R. Brylla, tel. 381 508 121.
Ing. Radek Bryll, tajemník MěÚ
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NÁZORY

Zastupitelé si přidali, ale ne práci, peníze
V prosinci si zastupitelé odhlasovali zvýšení
odměn. Proti tomu nic, pokud člověk pracuje, má za to být odměněn. Proč ale mají být
odměny našich zastupitelů zvýšeny, když v jiných městech se zastupitelé schází častěji?
Tajemník úřadu p. Bryll hájil výši odměn tím,
že se nejedná o maximum, výše odměn lze podle zákona sčítat a zastupitelé vykonávají svoji
funkci i mimo zasedání. S naším městem můžeme porovnat třeba Sezimovo Ústí, kde zvýšení odměn schvalovali také v prosinci. Tam
se zastupitelstvo v roce 2017 sešlo 7x (o dvě
setkání více než v Soběslavi), odměny se tam
také nesčítají a zastupitel je odměněn 851 Kč
(oproti 1845 Kč v Soběslavi). Jedna z činností,
kterou by měl vykonávat zastupitel, je prezentace názorů občanů a to se v Soběslavi příliš neděje. Asi by bylo dobré, kdyby se občané došli
na zasedání zastupitelstva podívat a zkontrolo-

vali si toho „svého“ zastupitele, jestli za ty peníze vykonává svou funkci svědomitě.
V Soběslavi se zastupitelé dokonce schází méně
často, než jim ukládá zákon. Například letos
se zastupitelé sejdou poprvé až v březnu a to
dva dny po nejzazším termínu vyplývajícím
ze zákona. Již v minulosti na tento nešvar Piráti
pro Soběslav upozorňovali a bylo přislíbeno panem starostou, že se to nebude opakovat...
Možná si řeknete, to je toho, o dva dny později,
když za to nebude pokuta. Neměli by ale zastupitelé jít příkladem v dodržování zákonů?
Skutečně v našem městě vše funguje jak má
a zastupitelům stačí, když se do voleb sejdou
už jen třikrát?
Nebo jiný příklad. Rada města zřizuje odborné
komise pro řešení problémů jako je výstavba,
sport, bytová politika, fond rozvoje bydlení.

I za práci v komisích dostávají zastupitelé
zaplaceno. Poslední jmenovaná komise ale byla
v loňském roce svolána pouze jednou s odůvodněním, že jsou legislativní problémy. Jak je ale
možné, že v jiných městech fond rozvoje bydlení funguje (například Stříbro, Pečky, Brno,...)
a města dále vydávají půjčky na renovaci domů
ve městě? Komisi jsem předložil návrh, jak legislativní problémy řešit. Rada města tento problém vyřešila jednodušeji, zrušila komisi fondu
rozvoje bydlení. Škoda, byla to jediná komise,
ve které měli zastoupení Piráti pro Soběslav.
Bezprostředně po minulých volbách to vypadalo na oživení zájmu o půjčky z fondu rozvoje
bydlení. Nyní komisi už nepotřebujeme. Naše
město je už dostatečně krásné?
Ing. Martin Kákona,
zastupitel za Piráty pro Soběslav

ODMĚNY A ČETNOST ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města Soběslavi na prosincovém zasedání schválilo zvýšení měsíčních odměn svým neuvolněným členům. Navýšení odměn bylo odhlasováno převážnou většinou zastupitelů. Proti návrhu hlasoval pouze zastupitel za Piráty pro Soběslav Martin Kákona, dle kterého není jejich výše
adekvátní. Dva zastupitelé se hlasování zdrželi.
Abychom čtenáře Hlásky blíže informovali, obrátila jsem se na tajemníka města Radka
Brylla s dotazem, jak jsou takové odměny tvořeny: „Odměny členů zastupitelstva města jsou
stanoveny nařízením vlády. Původní nařízení
č. 37/2003 Sb., bylo od 1. 1. 2018 nahrazeno
novým nařízením č. 318/2017 Sb., které znamenalo stejně jako téměř u všech skupin pracujících jejich zvýšení. Princip stanovení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva byl
a je stejný. Nařízení stanoví maximální možnou
výši odměn pro jednotlivé vykonávané funkce
a zároveň umožňuje odměny za některé funkce sčítat. V Soběslavi uplatňujeme dlouhá léta
stejný způsob, který spočívá v tom, že neuvolněný člen zastupitelstva pobírá odměnu pouze
za jednu vykonávanou funkci, a to v maximální
výši. V praxi to znamená, že člen zastupitelstva,
který je zároveň členem rady města, předsedou
výboru a členem komise, by mohl pobírat měsíční odměnu až 14.145 Kč. Ve skutečnosti však
jeho měsíční odměna činí 7.380 Kč. Nejedná
se tedy o maximálně možnou výši odměny.
Osobně považuji výši odměn za adekvátní. Rozhodnutí o jejich výši je plně v kompetenci zastupitelstva města.“
Jelikož je Zastupitelstvo města Soběslavi nejvyšším orgánem obce, své odměny schvaluje
dle nařízení vlády o odměnách členů zastupitelstev samo. „V tomto volebním období
to bylo v návaznosti na novelu uvedeného nařízení pětkrát.“ sdělil redakci starosta města
Jindřich Bláha. Schválené odměny jsou pro
všechny zastupitele stejné, bez ohledu na jimi
odvedenou práci. I zde se nabízí ale řešení, které nám opět přiblížil starosta města: „Pokud má
někdo ze zastupitelů pocit, že by neměl odměnu

za svou činnost zastupitele dostávat, může ji věnovat například na dobročinné účely, jak se to
v mnoha případech i děje.“
Zastupitelé nejsou hodnoceni pouze za účast
na jednáních, jak dále zmiňuje starosta: „Práce
člena zastupitelstva města spočívá především
v kontaktu s občany a v průběžném projednávání nejrůznějších záležitostí a materiálů, které jsou následně předloženy do zastupitelstva.
Vlastní jednání zastupitelstva příliš prostoru
k diskusi neposkytuje, jednací řád omezuje
počet a délku vystoupení, aby mělo zastupitelstvo racionální průběh.“
V souvislosti se schválením vyšších odměn
jsem požádala o vyjádření i některé zastupitele.
Odpovědi si můžete přečíst v rámečku na straně
6 a 7.
Zastupitel Martin Kákona dále projevil nesouhlas s četností konání zasedáních zastupitelstva
a termínem konání březnového zasedání, které
bylo stanoveno na 21. března a schváleno Usnesením č. 19/298/2017. Na toto téma jsem se
dotázala starosty, který jej svolává. „K četnosti
jednání zastupitelstva je nutné uvést, že zastupitelstvo se dle zákona o obcích schází dle potřeby,
nejméně však 1x za tři měsíce. V tomto volebním
období se sejde, pokud se nestane nic mimořádného, 19x, stejně jako v tom minulém. Pokud
je potřeba, není problém zastupitelstvo v zákonné lhůtě svolat kdykoliv. Zákon neříká, že by se
zastupitelstvo mělo sejít do tří měsíců, přesto
se o to snažíme. Na březnovém jednání zastupitelstva bude projednáván závěrečný účet města za rok 2017, který vyžaduje delší přípravu,
a proto březnové zastupitelstvo bude 21. 3. 2018
v obvyklou středu. Drtivá většina členů zastupi-

telstva nemá s tímto termínem žádný problém.“
-min-

Co si o navýšení odměn
myslí zastupitelé?
Zvýšení odměn zastupitelům města
nepovažuji za nemorální. Sám za sebe mohu
říci, že se snažím naslouchat hlasu spoluobčanů a tlumočit ho na zastupitelstvu bez
ohledu na výši odměny (tak jako převážná
většina zastupitelů města). Zvýšení odměny si sám za sebe vyřeším tím, že navýším
své příspěvky charitativním organizacím,
což doporučuji i všem ostatním.
MUDr. Jan Chabr
Každý člověk (tedy i zastupitel), který
dělá zodpovědně a svědomitě svojí práci,
by za ni měl být náležitě odměněn. Pokud
se tedy budeme bavit o zastupitelích, kteří
se snaží toto naplňovat, například si před
zasedáním zastupitelstva poctivě prostudují
předložené materiály a následně zaujmou
k dané věci uvážené stanovisko nebo
se svými podněty snaží zlepšit fungování
města, pak je nově schválená odměna naprosto adekvátní. Pokud se však zastupitel
tímto neřídí, zanedbává svoje povinnosti
a v podstatě pouze zvedá ruku ve chvíli, kdy jí zvedá většina, pak tato odměna
opravdu přiměřená není.
Ing. Iveta Matějů
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PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Podíváme-li se na tabulku, ve které jsou vyčísleny odměny neuvolněným členům ZM
Soběslav, může se nezasvěcenému člověku
zdát, že nárůst odměny je dost výrazný. Při
hlasování jsem se také rozhodovala, zda podpořit návrh nebo se zdržet hlasování. Ale podívejme se na to z pohledu zastupitele, který
tuto funkci vykonává nad rámec svého vlastního zaměstnání a za každé rozhodnutí dává
své jméno. Odměna zastupiteli nenáleží pouze
za to, že několikrát do roka zasedne v kulturním domě, aby projednával a schvaloval připravený program, ale na každé takovéto zasedání se určitě poctivě připravuje: jedná s lidmi,
shání a vyhledává informace z různých zdrojů
a to vše vyžaduje určitý čas. Odměna by tedy
měla sloužit i jako prvek motivační. Je na každém jednotlivci, jak zodpovědně se k této práci
staví a zda se nemusí před svými voliči stydět,
že od nich dostal důvěru. Šetřit státní peníze
by se dalo určitě na jiných místech, a pokud
někdo peníze odmítá, může je kdykoli věnovat
třeba na charitativní účely.
Mgr. Irena Molíková
Tak, jak jsem již hlasovala na jednání zastupitelstva, s tímto navýšením nesouhlasím.
Někteří členové zastupitelstva, dokonce
i rady města, nikdy veřejně neprojevili na jednání svůj názor, nezapojili se do diskuze, tedy
odsedí si potřebnou dobu na zasedání a tím
jejich aktivita coby zastupitele končí. S tím souvisí i to, že pokud se rozhodnu kandidovat na
člena zastupitelstva, musím uvažovat o tom, zda
mi moje pracovní vytížení popř. čas na koníčky
a záliby dovolí funkci zastupitele zastávat.
Růžena Domová
Bez ohledu na vesnici, obec či město a bez myšlenky na konkrétní osobu je pro některého zastupitele odměna 1 000 Kč měsíčně za jeho odvedenou práci příliš mnoho a pro jiného např.
5000 Kč příliš málo. Za nesprávné dlouhodobě
považuji to, že o vlastní odměně má dle zákona rozhodovat sám zastupitel hlasováním,
a to i za předpokladu, že cenu svojí práce zná.

V únoru roku 2017 jsme v Soběslavské hlásce
informovali o záměru města pozastavit poskytování úvěrů z fondu rozvoje bydlení (FRB)
místním obyvatelům. Důvodem byly nejasnosti, které do problematiky vnesl nový zákon
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
(ZSÚ), platný od 1. 12. 2016. Půjčky z FRB
byly do té doby vyňaty z právní úpravy spotřebitelského úvěru na základě výjimky § 2
písm. a) předchozího zákona č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru a o změně některých
zákonů. Nový zákon obsahuje obdobné výjimky v § 5 odst. 1 písm. d (úvěry jiné než
na bydlení) a v § 5 odst. 2 (úvěry na bydlení).
Nejasnosti souvisejí s několika podmínkami,
které musí obce dodržet, aby mohly poskytovat úvěry v souladu s § 5 odst. 1 písm. d
a § 5 odst. 2. Úvěry musí být obcí poskytovány na základě právního předpisu, kterým nemůže být obecně závazná vyhláška.
V dubnu roku 2017 se shodly Ministerstvo
vnitra a Ministerstvo financí ČR, že oním
předpisem bude zákon o obcích. Obec musí
vedle toho dodržet další tři podmínky. Půjčky
musí být poskytovány omezenému okruhu
osob, ve veřejném zájmu a bezúročně nebo
s úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé.
Dle informace od České národní banky o zápůjčních úrokových sazbách pro naplnění zákona o spotřebitelském úvěru je při posuzování výjimek ze ZSÚ potřeba zohlednit vedle
nižší úrokové sazby, než je na trhu obvyklé,
i jiné parametry. Těmi jsou ostatní náklady,
které musí spotřebitel zaplatit v souvislosti
se spotřebitelským úvěrem (poplatky
za správu úvěru, vedení účtu apod.) Tyto

Ke konci roku 2017 byla zrušena komise,
která se z důvodu pozastavení FRB nescházela. V současnosti některé již schválené
úvěry dobíhají, další město nebude za aktuálních podmínek poskytovat. O bližší informace jsem požádala místostarostu města
Vladimíra Drachovského, který je zároveň
předsedou komise fondu rozvoje bydlení:
„ Legislativa ohledně FRB není doposud
zcela objasněná. Finanční prostředky, které
máme v souvislosti s fondem rozvoje bydlení
k dispozici, použijeme na opravy městských
bytů na náměstí čp. 101 – 103. Až se legislativa objasní, bude možné opětovně zvážit
poskytování úvěrů na bydlení. V současnosti
je ale škoda, aby peníze vyčleněné na FRB
nebyly využity jiným způsobem.“
redakce
Zdroje: Svaz měst a obcí České republiky, zpráva
ČNB - Informace o zápůjčních úrokových sazbách
pro naplnění zákona o spotřebitelském úvěru;
MFCR - Úvěry poskytované obcemi a nový zákon
o spotřebitelském úvěru

VOLBY PREZIDENTA ČR
Ve dnech 12. - 13. ledna a 26. - 27 ledna 2018 volili občané ČR prezidenta. Do druhého kola postoupili kandidáti Ing. Miloš Zeman a prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. Ve druhém kole zvítězil Miloš Zeman s 2 853 390 hlasy. Jiří Drahoš zíkal od voličů 2 701 206 hlasů. Celorepubliková volební účast v prvním kole byla 61,92 % a ve druhém kole 66,60 %. Jak se volilo v Soběslavi
je uvedeno v následující tabulce.

Mgr. Petr Lintner
Odpověď na otázku odměňování je vždy velmi obtížná. Ocenění sebe sama, pokud neexistují jasná kritéria, je vždy velmi subjektivní
záležitost a záleží na míře osobní náročnosti
na výkon. V okamžiku, kdy jsem získala důvěru občanů, abych je zastupovala v rozhodování o kvalitě života v našem městě a jeho další
budoucnosti, uvědomila jsem si velkou odpovědnost, která je spojena s významnou přípravou na každé jednání, které už je jenom vyústěním předchozího běhu informací a mnohdy
řady projednávání a diskutování. Pokud chcete
opravdu naslouchat občanům, slyšet jejich názor a poradit se s kolegy, v běhu každodenního
života a v souvislosti s pracovním vytížením,
zjistíte, kolik času potřebujete ke kvalitní práci. Vždy je vše o vlastním prožitku, zkušenosti
a osobním založení. Každý se může svobodně
rozhodnout, zda si odměnu ponechá, protože
ji vnímá jako adekvátní, a nebo ji třeba věnuje
na charitativní účely.
Mgr. Alena Krejčová

ostatní náklady se promítají do výpočtu
RPSN (roční procentní sazby nákladů).
V opačném případě by se obce vystavovaly
riziku, že by úvěr spadal do plné působnosti
ZSÚ. Bylo jim tedy doporučeno, aby nepožadovaly po spotřebiteli platby dalších nákladů,
než jsou úroky. Za všech výše uvedených podmínek se obce mohou vystavovat zvýšenému
riziku i s ohledem na fakt, že mají být dle zákona dobrým hospodářem. Vedle toho obce
také dále čekají na metodický materiál, který
by pro ně mělo připravit Ministerstvo financí
ČR ve spolupráci s ČNB.

vydané obálky

volební účast (%)

Platné hlasy

1. kolo

3 696

64, 69

3 667

2. kolo

3 863

68,24

3 859

číslo

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

1. kolo
hlasy

2. kolo
hlasy

1

Topolánek Mirek Ing.

136

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

403

X

3

Fischer Pavel Mgr.

316

X

4

Hynek Jiří RNDr.

49

X

5

Hannig Petr Mgr.

30

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

25

X

7

Zeman Miloš Ing.

1 420

2 050

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

328

X

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

960

1 809
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Sociálně-zdravotní komise informuje
Sociálně-zdravotní komise pomáhá vyhledávat rodiny, které potřebují pomoc, osamělé
či nemocné seniory. Podle závažnosti pořadí stanoví přijetí do Domu s pečovatelskou službou.
Pomáhá řešit eventuální stížnosti na sociální
služby v našem městě. Dnes vám podáváme informaci o třech institucích na pomoc občanům
ve zdravotní a sociální nouzi (bod „1“ a „2“)
nebo v sociální a finanční nouzi (bod „3“):
•

Domácí zdravotní péče (vedoucí paní Megisová). Tuto péči hradí zdravotní pojišťovny, musí být doporučení ošetřujícího
prakt. lékaře.

•

Pečovatelská služba (vedoucí paní Dvořáková). Tuto péči si hradí každý pacient
sám.

Může se stát, že nebudete vědět na kterou
z těchto dvou organizací (Domácí zdravotní
péče nebo Pečovatelská služba) se máte obrátit. Pak stačí, když se obrátíte na jednu z nich
a buď se vás ujmou hned, nebo si vás mezi
sebou v případě potřeby předají, spolupráce mezi nimi výborně funguje. Obě kanceláře jsou vedle sebe v Domě s pečovatelskou
službou v přízemí vlevo na konci chodby.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba poskytuje
pomoc, podporu, péči seniorům a osobám se sníženou
soběstačností, jejichž situace
vyžaduje pomoc druhé osoby.
MRÁZKOVA 745/III
392 01 SOBĚSLAV
Telefon: 381 506 186

• seniorům
• zdravotně postiženým občanům
Kde služby poskytujeme
• v domácím prostředí klientů
• v Domě s pečovatelskou službou (DPS)
Úhrada za pečovatelskou službu
Pečovatelskou službu hradí klient v rozsahu stanoveném smlouvou
a sazebníkem úkonů.
Sazebník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Kdy poskytujeme pečovatelské služby
• v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod.
• sobota, neděle, svátky – jen příprava a rozvážka obědů
- od 7:00 do 14:00 hod.
Jaké služby pečovatelská služba poskytuje
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost
a jsou průběžně vzděláváni.
Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou se podává
na MěÚ – Odbor sociálně zdravotní.

Občanská sociální poradna (zajišťují odborní pracovníci z Charity Týn nad Vlt.) ,
funguje nově od 1. 2. 2018 v budově
lékařské služby první pomoci ve Veselí nad
Lužnicí a je určena občanům Soběslavi
a Veselí a oběma městy je také financována). Je bezplatná.

Podrobnější informace od všech těchto jednotlivých pracovišť následují po tomto článku.
MUDr. Jan Chabr,
předseda sociálně-zdravotní komise

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
SOBĚSLAV s. r. o.
Domácí zdravotní péče je zdravotní péče
poskytovaná klientům v jejich domácím
prostředí na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Bc. Jitka Dvořáková - 731 614 993 vedoucí PS
Pečovatelky: 381 5056 186, 734 150 446
E-mail: dvorakova@seniorsobeslav.cz

Pečovatelská služba je určena

•

MRÁZKOVA 745/III
392 01 SOBĚSLAV
Telefon: 777 648 934

Mgr. Marie Megisová - 777 648 934
vedoucí DZP
E –mail: megisova@dzp-sobeslav.cz
www.dzp-sobeslav.cz

Domácí zdravotní péče je určena
• klientům všech věkových, indikačních i diagnostických skupin
Kdy a kde je zdravotní péči poskytována
• 7 dní v týdnu (24 hodin denně)
• v domácím prostředí klienta
• v Soběslavi a okolí (do 20 km)
Kdo domácí zdravotní péči předepisuje
• praktický lékař
• ošetřující lékař při propuštění z nemocnice
Úhrada za domácí zdravotní péči
• domácí zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění
Výkony zdravotní péče
• podávání léků, včetně léčby bolesti, aplikace injekcí
• aplikace infuzí
• měření fyziologických funkcí (krevní tlak, tep, tělesná teplota,
saturace krve kyslíkem)
• převazy ran, bércových vředů, péče o dekubity + prevence vzniku
• převazy pooperačních ran
• odběry krve a ostatního biologického materiálu
• odběr krve na hladinu cukru glukometrem u diabetiků
• aplikace inzulínu + zaučení klienta a jeho rodinných příslušníků
• péče o pacienty s močovým katétrem
• péče o žilní vstupy
• péče o pacienty s výživou do sondy
• péče o pacienty se stomií včetně PEG
• základní ošetřovatelská rehabilitace
• ošetřovatelská péče o umírající
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OBČANSKÁ PORADNA
Od února 2018 je ve Veselí nad Lužnicí otevřena
občanská poradna, kterou provozuje Farní charita Týn nad Vltavou. Tím se přiblížila možnost
využívat bezplatné odborné sociální poradenství
také občanům ze Soběslavi a okolí. Občanská
poradna je sociální služba, která je určena lidem
bez omezení věku, kteří neumí sami řešit svoji
složitou situaci, neví si rady se svými problémy. V občanské poradně najdete diskrétní místo
a otevřené přijetí, kde se můžete se svými starostmi svěřit. Sociální pracovnice vám pomůže
podívat se na problém z jiného úhlu, objevit
nová řešení, poskytne potřebné informace, rady,
abyste mohli svoji životní situaci zlepšit.

-

-

máte vy nebo váš blízký problémy s dluhy a potřebujete zjistit, co může zabavit
exekutor u Vás doma, co dělat při zablokování účtu, potřebujete pomoc při jednání s věřiteli a exekutory, chcete podat
návrh na povolení oddlužení, nerozumíte
dopisu od soudu nebo exekutora, apod.

-

pokud si nevěříte, připadá vám vyřízení vaší záležitosti příliš složité, máte
špatné zkušenosti nebo obavy z jednání na úřadech, můžeme Vám zajistit
doprovod nebo pomoc při jednání např.
s exekutorem.

Na občanskou poradnu se můžete obrátit, pokud
potřebujete:
--

ústní či písemné věcně správné
informace, důležitá telefonní čísla a kontakty, informace například ohledně nároků na sociální dávky, najít sociální službu, kterou potřebujete, apod. Také pokud
si potřebujete ověřit, co říká zákon,
zda jste v právu nebo vám nehrozí sankce
ze zákona, apod.

pomoc při vyplňování a sepisování formulářů, žádostí, např. o sociální dávky,
o splátkový kalendář, vrácení dluhu, odvolání, žalob, životopisů, apod.

-

pokud potřebujete svoje problémy konzultovat s právníkem, ale nemáte dost
peněz na jeho zaplacení, pomůžeme vám
zajistit bezplatnou konzultaci s právníkem.

Další informace o poskytovaných sociálních

službách naleznete
/obcanska-poradna/.

na

www.tyn.charita.cz

Občanskou poradnu ve Veselí nad Lužnicí provozuje Farní charita Týn nad Vltavou, která má
dlouholeté zkušenosti s odborným sociálním
poradenstvím. Od roku 2005 pomáhá občanům
v Týně nad Vltavou a okolí a od roku 2016 také
ve Vodňanech. Ve Veselí najdete Občanskou
poradnu Farní charity Týn v budově Lékařské pohotovosti na adrese Budějovická 148/1,
391 81 Veselí nad Lužnicí ve dnech:
-

úterý od 8:00 do 12:00 a od 12:30
do 16:30

-

středa od 8:00 do 12:00 a od 12:30
do 16:30

Další informace podá sociální pracovnice
Občanské poradny Mgr. Jitka Moravčíková,
tel.: 731 402 996, e-mail: poradna@farnicharitatyn.cz nebo je naleznete na webové adrese:
www.tyn.charita.cz/obcanska-poradna/.
Mgr. Daniela Werbynská Laschová,
ředitelka Farní charity Týn nad Vltavou

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 15. února se v obřadní síni města Soběslav konalo slavnostní vítání nových občánků do života v našem městě. Starosta Ing. Jindřich Bláha přivítal
celkem 10 dětí, 3 chlapečky a 7 děvčátek. Hudební doprovod zajistily žákyně Základní umělecké školy Soběslav pod vedením Mgr. Ivy Hovorkové.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
•
•
•
•
•
•
•

Richard Kunče
Emma Rose Walton
Sofie Šímová
František Koblížek
Josef Pištol
Matěj Polýnek
Anna Šmolíková

•
•
•
•

Jakub Chvátal
Daniel Koblása
Elena Pazderová
Adam Brož

Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
Úmrtí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jiřina Drsová
Miroslav Koblasa
Marie Mixová
Miroslava Staňková
Milan Vališ
Jan Dvořák
František Jelínek
Věra Ladmanová

•
•
•
•
•

Miloš Doležal
Danuše Melicharová
Milan Novák
Božena Matoušková
Marie Pánková

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Redakce se omlouvá za tiskovou chybu ve společenské kronice
v minulém čísle Soběslavské hlásky.
Společenskou kroniku uveřejňujeme ve správném znění v tomto čísle,
doplněnou o aktuální údaje.

Půst, modlitba, almužna
V letošním roce na den svátku
sv. Valentýna 14. února připadl
také počátek postní doby - Popeleční středa. Tímto dnem
křesťané zahajují čtyřicetidenní
postní období, které je má připravit na vrchol křesťanského
slavení - velikonoční svátky.
Velikonoční neděle, která tak
vychází na 1. dubna, bude oslavou mysteria Ježíšova zmrtvýchvstání.
Čtyřicet dní před touto slavností
je především časem rozlišování
toho, co člověku prospívá a co
škodí. Papež František ve svém
poselství k letošní postní době
varuje před falešnými proroky
svádějícími lidstvo na scestí. „Falešní proroci se mohou
jevit jako „zaříkávači hadů“,
kteří manipulují lidskými city,
aby druhé zotročili a odvedli
tam, kde je chtějí mít. Kolik jen
Božích dětí je hypnotizováno
chvilkovým potěšením, které
si pletou se skutečným štěstím!
Kolik jen mužů a žen je uchváceno snem o bohatství, který
z nich činí jen otroky zisku
a malicherností! Kolik jen jich
žije v přesvědčení, že si vystačí sami a nakonec se stávají
oběťmi vlastní samoty... Každý
z nás je vybízen, aby se zahleděl do svého srdce a zkoumal,
zda se nestává obětí falešných
proroků a jejich lží. Musíme
se naučit neulpívat na tom,
co se nabízí jako první dojem, ale
dívat se pod povrch a zkoumat,
co v našem srdci zanechává
dobré a trvalé stopy, protože
to pochází od Boha a slouží

VZPOMÍNÁME

nám to ke společnému dobru.“
Papež František v tomto svém
listu také varuje před zamrzlým srdcem. Připomíná obraz
z Dante Alighieriho Božské komedie, kde je představen ďábel
jako sedící na ledovém trůnu
uprostřed mrazivého osamocení bez lásky. Papež se ptá, jak
v nás láska může ochladnout,
zamrznout. Píše: „Lásku víc
než co jiného ničí chamtivost
po penězích, „kořen všeho
zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy
ji následuje odmítání Boha
a jeho pokoje, kdy před útěchou
z jeho slova a svátostí dáváme přednost své opuštěnosti.
To vede k násilí obracejícímu
se proti každému, koho považujeme za hrozbu své „jistoty“:
proti nenarozenému dítěti, proti
nemocnému starci, proti přicházejícímu hostu, proti cizinci
anebo proti bližnímu, který nesplňuje naše očekávání...“
Každoroční postní doba je výzvou k reflexi svých vlastních
životních postojů a hodnot.
Ve starobylé křesťanské tradici se nabízejí jako nejvhodnější prostředky, tak to také
připomíná ve svém listu papež
František, pro obnovu lidského srdce: půst, modlitba
a almužna. „Půst oslabuje naše
sklony k násilí, odzbrojuje nás
a je významnou příležitostí
k růstu. Mimo jiné nám umožňuje prožít, co musejí snášet
lidé strádající hladem... Modlitba umožňuje lidskému srdci,
aby se zbavilo všech skrytých
lží, kterými klameme sami sebe,

a nacházelo útěchu v Bohu...
Almužna nás osvobozuje od
chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra nebo
sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně...“
Může se nám zdát, že slova
půst, modlitba a almužna jsou
snad z jiné doby. Ale jaký jiný
lék nalezneme tváří v tvář šířícímu se neklidu, strachu
a chladu, který ochromuje srdce i skutky? Kolik lidí včetně politiků znovu vyvolává
rasovou, etnickou, náboženskou a třídní nenávist? Věřím,
že začít u sebe uskromněním,
sebezpytováním a vykročením
k druhému a Bohu jsou autentické prostředky pro uzdravení
nemocné duše a společnosti.
Přeji nám opět odvahu vyjít
ze svých předsudků, stereotypů
a strachů ke skutečnému bratrskému životu, který nemá pravdu a lásku za nadávku. Přeji
nám všem požehnané a radostné
Velikonoce.
Jan Hamberger, farář

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V SOBĚSLAVI
Bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla:
• 25. března, Květná neděle
(Pašijová) - začátek
na náměstí v 9:30 hod.
• 29. března, Zelený čtvrtek
- 18:00 hod.

Dne 9. 3. 2018 uplyne 20 let, kdy nás
navždy opustil manžel, otec a dědeček
Jan Jináček ze Zvěrotic.
S láskou a úctou stále vzpomíná rodina.

Dne 21. 3. 2018 by se dožil
Robert Švec 40 let.
Stále vzpomínají rodiče
a sestra.

• 30. března, Velký pátek
9:00 hod. - křížová cesta;
17:00 hod. - velkopáteční
obřady
• 31. března, Bílá sobota
8:00 hod. - ranní chvály

s četbou u „Božího hrobu“
(od 8:00 hod. do 20:30 hod.
bude otevřený kostel)
20:30 hod. - Velikonoční vigilie - Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
• 1. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 9:30 hod.
• 2. dubna, Pondělí velikonoční
- 9:30 hod.
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program - březen
Pravidelné akce:
Pondělí

17.30
18.00
16.00
13.30
15.30
17.00
20.00
18.00
19.00

Úterý
Středa

Čtvrtek
Pátek

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

POZVÁNKA DO DIVADLA
Pondělí 19. března v 19.00 hodin

DÁMY Z ANIANE
„Dámská partie rozehraná ve velkém stylu!“
Divadlo Palace, Milan Kopecký

Další program:
Čtvrtek
Úterý

1. 3.
13. 3.

19.00

8.15 a 9.00 Listování – KVAK A ŽBLUŇK, pro ZŠ a MŠ
10.00

Čtvrtek

15. 3.

Divadelní soubor ZŠ Komenského, Dědeček (aneb Musíme
tam všichni…), divadelní představení, velký sál
Můj příběh: 9.58 (Usain Bolt), pro ZŠ, velký sál

9.00 - 12.00 RC Sobík, Dětská burza oblečení, sportovních a dětských potřeb,
foyer KD
13.00

Zadáno – ČSTP –MO Soběslav, malý sál

17.00

Astrál

Pondělí 19. 3.

19.00

Divadlo Palace, Dámy z Aniane, divadelní představení, hrají
Daniela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna, Milan Stehlík
/Jiří Čapka, Lucie Pernetová / Michaela Sejnová, velký sál, vstupné
mimo předplatné 320 Kč

Středa

18.00

Zastupitelstvo, malý sál

21. 3.

Pátek – sobota 23. - 24. 3.

Jarní Kreativ

Neděle

Divadýlko Kuba, Pletené pohádky, velký sál, vstupné dospělý
50 Kč, děti 40 Kč, rodinné 2., 3…dítě zdarma

25. 3.

10.30

Připravujeme pro vás na jaro:
POZOR ZMĚNA TERMÍNU:
Úterý 24. dubna v 19.00 hod. Ondřej Havelka a jeho Melody Makers to tentokrát vezmou
od První křaplavky jazzové, koncert, velký sál

POZVÁNKA NA TANEČNÍ KURZY 2018
Taneční kurzy povedou opět manželé Alena a Jaroslav Bolkovi z Milevska. Začínáme v sobotu 8. září od 18 hodin – končíme Věnečkem
8. prosince 2018. Kurzovné je 1 300 Kč. (10 x sobota od 18 – 21 hod.,
Prodloužená 18 – 22 hod., Věneček 18 – 24 hod. tj. celkem 12 sobot!)

Podrobný rozpis jednotlivých kurzů najdete během měsíce
června na www.kdms.cz. !
Můžete se těšit na kurz stolování (není povinný)!
Přihlášení si mohou od března zajít do kanceláře KDMS pro průkazku a zaplatit hotově nebo můžete zaplatit i na účet KD Soběslav č. 19–0044450257/0100 a po telefonické
dohodě vám pošleme průkazku poštou.

Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy
z opačných pólů lidské existence. Zatímco
Marie si přinesla do rodného domu nekončící
proud svých příběhů ze všech pařížských
lokálů – těch skutečných i smyšlených, Ester
si žila svůj poklidný život venkovské učitelky.
Malé Aniane je pro Marii trochu příliš těsné,
a tak stačí pár poznámek na místním trhu
a zdejší pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka
nezadaných mužů zralého věku začne sázet
na nového manžela pro Marii…to všechno
se děje za zdmi rodinného domu Marie
a Ester. Ony ale mají jen samy sebe. Jen své
vzpomínky, které se tak málo protínají. A čas
se tak vleče.
Hrají: Marie - Daniela Kolářová, Ester - Dana
Syslová, August- Jaromír Meduna, pan Děkan
- Milan Stehlík / Jiří Čapka, Mares - Lucie
Pernetová / Michaela Sejnová
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POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONCERTU
ONDŘEJE HAVELKY A MELODY MAKERS
Vzhledem k tomu, že panu Havelkovi definitivně posunuli termín
premiéry jeho filmu na 18. 4. 2018, dochází tímto ke kolizi
s koncertem v Soběslavi. (Je to jeho první celovečerní režijní práce
a podle ukázek si myslíme, že film bude sledován ostřížím zrakem
jak kritiky, tak i diváctva - čili musí být u věci osobně přítomen…
Mgr. Lukáš Herink, impresário)
Termín koncertu je stanoven na úterý 24. 4. 2018
od 19.00 hodin.
Velmi se všem omlouváme a děkujeme za pochopení.
Doufáme, že napotřetí již všechno vyjde!

PO ŠKOLE S PAVLÍNOU JÍŠOVOU
Jak jsme Vás již před časem informovali, objevil se na soběslavské
kulturní scéně nový hudební pořad, který připravuje folková skupina
Flow Track ve spolupráci se ZUŠ Soběslav.
V pátek 9. února jsme absolvovali druhý díl tohoto hudebního
občasníku a zkusili si, jaké to je zůstat po škole se zpěvačkou Pavlínou Jíšovou. Máme velmi silný pocit, že kdo přišel, nelitoval. U nás,
u Floutreků, máme jasno. Byl to pro nás moc příjemný večer a děkujeme
všem zúčastněným za nádhernou atmosféru, kterou vytvořili. Všichni
bez rozdílu mají na svědomí to, že už teď se těšíme na další setkání.
To jsme naplánovali na pátek 13. dubna a pozvali jsme kapelu s názvem
Městská, která soběslavskou ZUŠku rozezní tóny irských písní.
Flow Track
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KNIHOVNA
ozdobit si polystyrenové srdce, vyrábět ze samotvrdnoucí
hmoty atd. Pro dospělé zde
byla připravena výroba mýdel,
o kterou byl také velký zájem.
Všem účastníkům moc děkujeme.

Jarní tvoření

Valentýnské tvoření
Na svátek sv. Valentýna jsme
v knihovně uspořádali valentýnské tvoření, o které se postarala Galerie tvoření v čele
s paní Monikou Slabou. Pro
dětičky byl připraven bohatý program. Mohly si zkusit
razítkování na látkové sáčky,

V sobotu 3. 3. proběhne
v knihovně Jarní tvoření pro
malé i velké pod vedením
paní Michaely Huslarové. Pro
návštěvníky bude připravena
výroba přání a jarních dekorací
s motivy rostlin a symboly Velikonoc. K dispozici bude také
doplňková výroba broží, závěsů na krk a přívěsků na klíče.

RECITACE BÁSNÍ
na téma „ŠKOLKA MÁ NAROZENINY“. Na výstavu
se můžete přijít podívat již druhý týden v březnu a potrvá až
do 11. 4. 2018. Vernisáž výstavy
se bude konat 15. 3. 2018
od 16:30. Všichni jste srdečně
zváni.

Noc s Andersenem
Již poosmé si necháme s přihlášenými čtenáři – nocležníky
zdát pohádkové sny v hradní
knihovně. Pro děti bude připraven bohatý program. Termín
konání je pátek 23. 3. od 17:00.

MŠ Soběslav,
ul. Nerudova
MŠ Soběslav, ul. Nerudova
pořádá v knihovně výstavu

Přednáška bude současně předzvěstí výstavy
Nebeklíče od Landfrasů – knižní bestsellery
19. století, kterou připravujeme na letní sezonu
do výstavního prostoru Smrčkova domu.

„STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI“ O
VELIKONOČNÍCH TRADICÍCH...
Ve Weisově domě ve Veselí nad Lužnicí proběhne v pátek 9. 3. od 17 hodin přednáška
historicko-vlastivědného cyklu na téma Doba
postní a Velikonoce v lidové kultuře a umění. Mgr. Alois Sassmann, duchovní Starokatolické církve v Táboře, v ní vysvětlí, proč
se říká Bílá sobota, Škaredá středa či Zelený čtvrtek. Bude vyprávět o tom, proč se pečou jidáše
a jak vznikly křížové cesty. Popíše původ, příběh
a význam velikonočních svátků i to, jak je slavili naši předkové.
... A SLAVNÉ LANDFRASOVĚ TISKÁRNĚ
Ve středu 14. 3. (od 17 hodin) se přednáškový cyklus „Staré i nové zvěsti“ přesune
zpět do soběslavského Rožmberského domu.
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. z Muzea
Jindřichohradecka zde bude hovořit na téma
Landfrasova tiskárna v Jindřichově Hradci
a její Nebeklíče (Z historie a produkce největší mimopražské tiskárny 19. století). Bude
se věnovat Landfrasově tiskárně, která působila v Jindřichově Hradci od roku 1797. Přiblíží
dějiny knihtisku ve městě, jehož počátky sahají
až k roku 1713. Zvláště se pak zaměří na činnost
tiskárny v 19. a 20. století a připomene osudy
významné jindřichohradecké rodiny, a především tradiční modlitební knihu jakožto základ
produkce a jádro obchodního úspěchu tiskárny.

Kolegyně Běhalové jsme se zeptali, čím je Landfrasova tiskárna tak významná: „Rodina Landfrasova se výrazně zapsala do dějin jindřichohradeckého tiskařství i do dějin knihtisku v českých zemích 19. století. Josef Jan Landfras působil v Jindřichově Hradci nejprve jako knihař
a od roku 1797 jako tiskař. V roce 1826 převzal
podnik jeho syn Alois Josef, který jej přivedl
k nebývalému rozmachu. Rozšířil vydavatelský a nakladatelský záběr, inovoval technické
vybavení tiskárny a zavedl litografii. Postupně
zřídil pobočky v Českých Budějovicích, Pelhřimově a také v Táboře. V roce 1850 byl Alois
Josef Landfras zvolen prvním jindřichohradeckým starostou a kromě toho zastával i řadu
dalších veřejných funkcí. Díky svým stavebním
aktivitám významně zasáhl i do podoby města.
V roce 1858 převzal vedení firmy Aloisův syn
Vilém, který ji vedl až do roku 1902. Konec
19. století zastihl Landfrasovu tiskárnu v atmosféře oslav stoletého jubilea založení. Při této příležitosti byl podnik jako první tiskárna v Čechách
vyznamenán čestným titulem „c. a k. dvorní“.
Na počátku 20. století pokračoval v rodinné tradici Vilém Landfras mladší. Po jeho náhlé smrti
v roce 1931 převzala tiskárnu manželka s dcerou. Jedna z nejstarších českých tiskáren zůstala v rukou rodiny Landfrasů až do znárodnění.
Jindřichohradecká Landfrasova tiskárna a její
tiskařský a nakladatelský program byl postaven na zvýšeném zájmu o tištěnou knihu mezi
širokými lidovými vrstvami. Jádro její produkce
tvořily tituly náboženské, vzdělávací a zábavné
literatury. Kromě přetisků osvědčených titulů
z předchozích staletí, kterými byly v hojné míře

z pera Hany Veselé, Věry Hanzalové
a nevidomé Ladislavy Svobodové
z Tábora spojené s příjemným již JArním
POpovídáním za hudebního doprovodu
Martiny Pechové a zpěvu Ivany Törokövé

úterý 13. března 2018
od 17.30 hodin
Městská knihovna Soběslav

Nebeklíče Martina z Kochemu, zahájil Alois
Josef Landfras ve dvacátých a třicátých letech
19. století spolupráci se soudobými autory
v oblasti náboženské literatury a modlitebních
knih, světské zábavné literatury a literatury
vzdělávací. Snahu o vydávání a tisk periodik,
která se datuje k modernizaci podniku v roce
1844, plně zúročil až v roce 1871 zavedením
úspěšného regionálního týdeníku Ohlas od Nežárky. Produkci doplňovaly finančně dostupné
kramářské tisky a příležitostné tisky. Významnou část produkce tiskárny tvořil tisk na objednávku pro místní instituce a organizace.“
„OD TÁBORA...“ NA NOVÝ ZÉLAND
Na středu 21. 3. (od 17 hodin v Rožmberském domě) jsme pro Vás v rámci 19. ročníku cestopisného přednáškového cyklu „Od
Tábora až na konec světa“ připravili prezentaci nazvanou „Nový Zéland – Krásy Jižního ostrova pohledem osamělého cyklisty“.
Tomáš Kohout se s námi podělí o zkušenosti
z dvouměsíčního putování (převážně na kole)
Novým Zélandem a přidá informace o této
krásné, ale vzdálené zemi. Uvidíme travnaté pláně, náhorní plošinu, ledovce a štíty Jižních Alp, nespoutané ledovcové řeky, modrá
jezera i mlžné lesy s vodopády. Dojde také
na plavbu úzkými a hlubokými mořskými zálivy, osobní zážitky s drzými papoušky kea a laškování s tučňáky a lvouny na prázdných plážích.
A chybět nebudou ani základy maorštiny či trocha adrenalinu v tryskovém člunu, helikoptéře
a balonu.
Na viděnou v našich muzeích se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček
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PLESOVÁ SEZONA V SOBĚSLAVI

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH
A MATEŘSKÝCH ŠKOL
Mateřská škola DUHA Soběslav,
sídliště Míru 750
ředitelka školy: Mgr. Alena Krejčová
www.msduhasobeslav.cz, tel.: 381 524 740
Zápis: 9. a 10. května v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 14.15 h do 17.00 h
Den otevřených dveří: bude upřesněn v měsíci dubnu
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278
ředitelka školy: Bc. Eva Kuklová
www.mssobeslav.cz, tel.: 381 524 687
Zápis: 9. a 10. května v době od 8.00 h
do 11.00 h a od 14.00 h do 16.00 h
Den otevřených dveří: 9. - 10. 5. (v průběhu zápisů)

Autor foto: Josef Rypáček
Na počátku roku ovládla Soběslav plesová sezona. V lednu ji zahájily plesy maturantů soběslavského gymnázia. Další plesy se konaly v únoru a pořádaly je zdejší
spolky, organizace a město Soběslav. Mezi nimi i Společenský ples, na kterém vystoupila zpěvačka Olga Lounová (viz foto) a Sportovní ples, na kterém byli vyhlášeni nejlepší sportovci roku 2017. Více informací a fotografií z pořádaných plesů
naleznete na webových stránkách www.musobeslav.cz pod položkou menu Infocentrum - informační středisko - aktuality.
redakce

Základní škola Soběslav, Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 986
Zápis: 9. a 10. dubna v době od 14.00 h do 17.00 h
Den otevřených dveří: 20. 3. od 15.00 do 18.00 h
Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel: 381 524 015
Zápis: 9. a 10. dubna v době od 13.00 h do 16.30 h
Den otevřených dveří: 27. 3. od 15.00 do 17.30 h

MŠ DUHA
KARNEVALOVÝ REJ
Druhý únorový čtvrtek netrpělivě vyhlížely
všechny děti z duhové školky. Ptáte se proč?
Protože právě druhý čtvrtek v únoru se konal
karneval. A takový karneval, to je velká zábava.
Děti ze všech barevných tříd společně dováděly, tančily a soutěžily a celý den jsme si všichni
moc užili. U nás v mateřské škole pořádáme
různé společné akce s rodiči, jednou z nich bylo
odpoledne s tatínky, kterého se zúčastnil také
dědeček Nelinky Kosové z oranžové třídy. Pro
Nelinku i jejího dědečka byla tahle akce první
školkovou, a tak se rozhodli, že vám o tom napíšou příběh na dobrou noc…

U holčiček stále vede pohádka Ledové království
a princezny Anna a Elsa, tentokrát se k nim připojily i paní učitelky z modré třídy.

DOBRÝ VEČER, VŠICHNI!
Jestli se mne zeptáte, jaký mám z poslední

doby hezký zážitek, musím říci, že ten večer, co
jsme s ostatními dětmi ze školky, kam chodím,
ukládaly čmeláčky k zimnímu spánku. Pokud
si nepamatujete, jak k tomu vlastně došlo, nebo
pro ty, kteří tam nebyli, to zkusím vyprávět.
To bylo tak. Maminka mi v neděli řekla: „Nelinko, zítra přijede děda a půjdete spolu večer
do školky.“ Ale proč večer? To přece chodím
spát, do školky chodím ráno. Ale bylo to opravdu tak. Děda přijel, přivezl mi barevný lampion
s obrázkem opičky. Líbil se mi, nikdy jsem lampion neviděla. A šli jsme. Vlastně jeli. Můj taťka
byl hrozně zvědavý, co se bude dít, možná měl
i strach, abychom večer cestou do školky
s dědou nezabloudili, a tak nás na místo dovezl
a zůstal s námi. To už se stmívalo, na zahrádce
u školky stály další děti s rodiči, někdo z mé
oranžové třídy, někdo z jiné… a pak to začalo.
Přišli, skoro přilítli, Brumda a Čmelda a strašně
zlobili. To jsou čmeláčkové z pohádky, pro ty,
kdo neví. Lítali po zahrádce, šermovali spolu
a pak si vzpomněli, že nesplnili nějaký úkol,
který jim uložila jejich maminka. Měli dojít pro
med. A jak si na to vzpomněli, tak se lekli a utekli. Nevím kam. Byli prostě pryč. Pak se objevila jejich maminka, hledala je, zlobila se na ně,
kluky neposedné, a poprosila nás děti, abychom
jí je pomohly hledat… Rozsvítily jsme lampionky, viděly jsme lépe na cestu, nasbíraly
pro ně jablíčka do košíku, potiskly džbánek
na med a šly. Byla velká tma, děda říkal,
že i zima, ale mně se nezdálo. Byla jsem celá ne-

trpělivá, kam vlastně jdeme a co hledáme… Přešly jsme hlavní silnici, šly kolem strašidelného
domu, kterého se bojím, a dívám se raději jinam,
došly na náměstí a za tím malým kostelíčkem
to bylo. Na trávníku obrovská postel, na ní ještě
větší peřiny, a pod nimi se něco vrtělo. To byli
oni dva. Vystrkovali jen tykadla, ale když uviděli tolik dětí kolem sebe, začali se předvádět.
Mlátili se polštářema a že prý nemohou usnout.
Kdo by taky mohl, když tak zlobí. To já, když
jdu spát, tak vůbec nezlobím, skoro, no někdy,
trochu. U postele vedle čmeláčků stála jejich
maminka a řekla nám, že Čmelda a Brumda nemůžou usnout, protože je tma a oni se tmy bojí.
Poprosila nás, jestli bychom jim nemohly na to
spaní posvítit lampionky. A ono to, představte
si, pomohlo. Najednou se peřiny přestaly vrtět
a ozývalo se klidné oddechování. Spali. Byly
jsme všechny potichu, aby se zase neprobudili,
vždyť nám to dalo tolik práce, aby usnuli. Potichu jsme poodešly na cestičku, každý z nás dostal „Delisku“ na cestu, já ji tedy snědla hned,
a tatínkové a dědové asi teplý čaj na zahřátí.
Vlastně kdoví, co to bylo, jako čaj to vůbec nevonělo…
A tak skončil krásný večer. Doma jsem to celé
vyprávěla své mamince, v sobotu babičkám
a dnes vám…Ách, nějak se mi zavírají oči.
Už půjdu spát, a dnes určitě bez zlobení.
Asi jen s malinkým světýlkem...
Dobrou noc, vaše Nelinka!
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MŠ NERUDOVA
Karneval
Karnevalový rej začal
u nás v mateřské škole v pondělí 12. února.
Od ranních hodin přicházeli naši nejmenší v krásných maskách, které jim
připravily šikovné maminky. Přehlídka karnevalového průvodu a diskotéka mohly začít.
Děti se proměnily v pohádkové postavičky,
víly, motýlky, piráty, berušky, princezny, rytíře, sluníčka, kočičky či hasiče. Vyjmenovat
všechny není možné. Jak to všem slušelo,
se můžete přesvědčit na fotografii. Karneval
si užili jak děti, tak i dospělí.

který se jmenoval „Dejv“. Dozvěděly se
spoustu zajímavých informací o životě těchto
zvířat. Nejvíce děti zaujal dikobraz, zástupce
afrických zvířat. Děti se dozvěděly, že se brání ostny, není jedovatý a vůbec nepije vodu,
ale když píchne, zanechává infekci v těle. To
bylo pro všechny velice zajímavé. Manželé
Ambrožovi byli výbornými vypravěči a děti
vděčnými diváky a posluchači. Krásně namalované obrázky zvířat dětmi jsou důkazem, že
opravdu dávaly všechny pozor. Dětem z předškolních tříd se moc povedly.

OSLAVILI JSME VÝROČÍ
Oslava 50. výročí založení mateřské školy Soběslav proběhla ve čtvrtek 1. 2.
Po celý den byla mateřská škola otevřena
pro bývalé žáky či žákyně a odpoledne vyvrcholil odpolední program pro zvané bývalé zaměstnance. Na oslavě se sešli také radní
města, ředitelé a zástupci základních škol, ře-

ZOO Borovany
Každým rokem nás navštíví naši dobří známí,
manželé Ambrožovi ze ZOO Dvorec u Borovan. Zvířata, která nám přivezli, byla opravdu
velice zajímavá. Děti se seznámily s ibisem
posvátným, jménem Ludvík, a dikobrazem,

opravdu užili. Jak odpolední oslava probíhala? Paní ředitelka Bc. E. Kuklová slavnostně
zahájila oslavu výročí 50 let založení mateřské
školy Soběslav v Nerudově ulici. Pokračovalo hudební vystoupení dětí, „Retro“ cvičení
dětí z Hvězdičkové třídy a taneční vystoupení
dětí z třídy Sluníčkové. Všichni byli pozváni

ditelka mateřské školy a majitel objektu pan
Ing. J. Kouba. Na setkání po padesáti letech se
sešlo celkem 65 zaměstnanců, kteří si setkání

na prohlídku prostor mateřské školy, tříd
a kuchyně. Návštěvníky nejvíce zaujala
výstava ve spojovací chodbě školy, kde
se mohli seznámit jak s historií školy, tak
současností. Společné posezení bylo zajímavé hlavně pro ty, kteří se neviděli desítky
let. Vedení mateřské školy děkuje všem, kteří
nezapomněli, kde před tolika lety pracovali,
a zúčastnili se setkání po 50 letech.
Oslavu výročí 50 let založení mateřské školy
Nerudova podpořilo Město Soběslav, PETA
Bohemia, společnost Víno Diviš, paní Jitka
Pakostová a pan Martin Doležal. Všem moc
děkujeme.
kolektiv MŠ Nerudova

SŠŘ A ZŠ SOBĚSLAV
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019
se uskuteční v úterý 10. 4. v budově základní
školy na Školním náměstí 56.

Únor v naší ZŠ
O pololetních prázdninách jsme si sněhu neužili, tak nám nezbylo než si o rčení „Únor bílý,
pole sílí“ jen povídat. Využili jsme k tomu
místní knihovnu, kde paní knihovnice měla
připravený i poučný příběh o panu Petru Vokovi, různé kvízy, hádanky a omalovánky. Žáci
si mohli sami vyzkoušet knihy najít a následně
zase zařadit zpět. Paní knihovnice naše čtenáře
velmi chválila, jak jsou šikovní, a my se už teď

těšíme na příští návštěvu. Dále jsme v únoru
navštívili Blatské muzeum Rožmberský dům,
kde jsme si v rámci přírodovědného učiva prohlédli největší přírodovědnou expozici v jižních
Čechách. Nejatraktivnějším exponátem byl pro
všechny bezesporu medvěd. Za kulturou jsme

se vydali ještě jednou, a to do Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Při pohádce O statečném
kováři Mikešovi se děti zasmály a mohly
si zazpívat i vtipně otextované písničky.
Mgr. Jana Drsová
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ZŠ KOMENSKÉHO
SOBÍČCI ROZNESLI SOUPEŘE
V pátek 19. ledna Sobíčci (chlapci z prvního stupně naší školy) triumfovali na krajském kole ve florbalu v Soběslavi, když roznesli své soupeře na kopytech. Po úvodním prohraném utkání 3:4 se ZŠ ze Strakonic,
zahájili šnůru vítězství a své tažení zakončili výhrou proti ZŠ z Milevska
ve finále. Dále si poradili s týmy z Českých Budějovic, Třeboně, Kaplice,
vrátili porážku družstvu ze Strakonic a dvakrát dokázali přehrát silného
soupeře z Milevska. Obě vlastnosti soba polárního, a to jeho pozoruhodnou
rychlost na kratší vzdálenosti a vytrvalost, splnili do puntíku. Zasloužili
si účast v dalším kole tohoto turnaje, kterým je TOP 8 Západ. Zdvojnásobili nám radost z postupu dívek. Chlapcům blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci naší školy. Poděkování patří také rozhodčím turnaje a organizátorům.
Sestava: David Petrásek, Sebastian Pánek, Martin Novotný, Lukáš Prokeš,
Daniel Štěpánek, Adrian Vlna, Jakub Tuček, Daniel Hanzal a Lukáš Novák
Ilona Klimešová

Základní škola Soběslav Komenského
srdečně zve budoucí školáčky, jejich rodiče a přátele školy na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20. března 2018
15.00 - 18.00 hodin
Přijďte si prohlédnout naši školu a podívat se, v jakém prostředí
se budou vzdělávat vaše děti. V jednotlivých třídách bude pro
děti připraveno mnoho aktivit, do kterých se mohou zapojit. Vyzkouší si, jaké je to učit se číst, psát, počítat, poznávat, ale i
tvořit, například v hodinách praktických činností. Program dne
otevřených dveří najdete na www.zssobeslav.cz

EXKURZE - ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY
Dne 16. 1. vyrazili žáci Základní školy ze Soběslavi společně s paní
učitelkou Hruškovou do Prahy, cílem bylo zhlédnout originální české korunovační klenoty. Sešli jsme se přesně v sedm hodin
na vlakovém nádraží v Soběslavi a vyrazili jsme. Uteklo to rychle
a než jsme se nadáli, stáli jsme v Praze na nádraží. Po krátké cestě
metrem a MHD jsme se ocitli před Vladislavským sálem, ve kterém
byly vystaveny právě ony korunovační klenoty. Byly až na konci
sálu ve veliké skleněné výloze, osvíceny světly. Všem se moc líbily,
ale tím naše prohlídka nekončila. Jako překvapení nás čekala i návštěva legendární Zlaté uličky a veliké Katedrály svatého Víta.
Katedrála byla krásná už zvenku, ovšem uvnitř to bylo ještě lepší!
Prošli jsme si ji celou, ale nejvíce jsme obdivovali barevné okenní
vitráže, skrz které prosvítalo studené světlo. Poté následovala prohlídka Zlaté uličky, která byla dlážděna kočičími hlavami a z levé
strany obklopena domečky. Ty vypadaly jako domečky pro panenky,
ale symbolizovaly reálné dobové obydlí v Praze.

Naše Komety zářily
Dne 18. 1. zářily na palubovce sportovní haly v Soběslavi Komety
naší školy v podání žákyň z prvního stupně. Dívky se zúčastnily krajského
kola ve florbalu. Turnajem prošly bez jediné porážky, když zvítězily proti
ZŠ z Českých Budějovic, z Písku, ze Strakonic, z Malont a z Chotovin.
Svým výkonem si zasloužily postup do dalšího kola soutěže ČEPS cup,
které se bude konat v Praze. Dívkám gratulujeme a doufáme, že budou
i nadále zářit na florbalovém nebi.
Sestava: Kateřina Holasová, Lucie Nejedlá, Kamila Viturková, Karolína
Šimečková, Adéla Štefanová, Nikita Kyptová, Adéla Stiborová, Pavla Forsztáková, Gabriela Vlnová, Veronika Holcová a Lucie Jansová .
Ilona Klimešová

Podívali jsme se dokonce do Bílé věže, ve které byla výstava různých
zbraní, což se líbilo hlavně klukům. Poté následovala mučírna a hladomorna, ale to bylo pouze pro nejodvážnější z nás. Všichni si užili
i závěrečný rozchod na Václavském náměstí. Potom už jen na vlak
a vzhůru domů. Exkurze byla zábavná a poučná, všem se moc líbila
a užili jsme si ji, jak jen to šlo.
Barbora Sladovníková, 9.A

DDM
V pondělí 5. března pořádáme zájezd do Prahy – Přírodovědecké muzeum Archa Noemova. Sraz přihlášených
účastníků v 8.30 hodin na nádraží ČD v Soběslavi.
Cena: (jízdné, vstupné) 260 Kč, pro členy zájmových
kroužků DDM 240 Kč.
Přihlášky předem v DDM, nejpozději do 1. 3.
Ve středu 7. března (jarní prázdniny) pořádáme v DDM od 9.00
do 11.00 Tvořivou dílnu pro děti od 7 let. Budeme vyrábět košíček
na velikonoční vajíčka nebo jen tak pro radost.
Cena (materiál) 60 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 50 Kč.
Přihlášky předem v DDM, nejpozději do 2. 3.
V sobotu 24. března od 9.00 do 11.00 se koná další Tvořivá dílna,
tentokrát s velikonoční tematikou.
Cena (materiál) 60 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 50 Kč.
přihlášky předem v DDM, nejpozději do 21. 3.
Jaroslava Kohoutová
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Rolnička
Integrovaná BOCCIA v Rolničce
Dne 15. ledna se klienti Diakonie Rolnička zúčastnili třetího turnaje 1. ligy
v iBoccii v této sezoně. Mladší klienti
– tým ROLNIČKA SOBĚSLAV v turnaji
získal nádherné 3. místo a dospěláci – tým
STŘELCI skončili hned za nimi, tedy
na 4. místě! Hráčům obou družstev děkujeme za vzornou reprezentaci ROLNIČKY a města Soběslav. Jsme všichni
moc rádi, že tréninky se vyplácí a odráží
se v hezkém umístění našich obou družstev.
Ing. Mádr Pavel – trenér iBoccii v Diakonii Rolnička

I MY
Děti z “nových škol” obdarovaly děti
2 812 Kč je část nemalého výdělku, který
se dětem podařilo získat prodejem svých
dobrot a vánočních vlastnoručních děl.
Tato částka je jen třetinou, děti obdarovaly další dvě neziskové organizace podle
svého výběru.
Částku využijeme na rozšíření naší
půjčovny hraček, které pomáhají přímo
v rodinách dětí s postižením v celém
Jihočeském kraji. Upřímně děkujeme
všem dětem, které darovaly svůj čas

i koruny na dobrou věc. A děkujeme také
dospělákům: rodičům i školnímu sboru
za to, že ukazují dětem cestu ke spoluzodpovědnosti za naši společnost. Pomáhání,
dobrovolnictví, obdarovávání by mělo být
samozřejmostí a běžnou součástí každého
z nás a velmi nás potěšilo, že je to dětem
v našem městě umožněno.
Klára Csirková, výkonná ředitelka I MY
www.imy-sdruzeni.cz

VÝSTAVA
1. 3. - 27. 4. 2018
Vernisáž proběhne
ve čtvrtek 1. března 2018

od 17 h

Čajovna - kavárna
Rolnička

SOBÍK
Nový program v prostorách RC Sobík je
v plném proudu. Doufáme, že si každý našel
pro sebe a své ratolesti vyžití, které mu pomůže zkrátit si dlouhou
zimu a zpříjemnit si čekání na jaro. S blížícím
se jarem chystáme opět JARNÍ BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ, která se bude konat 15. března od
9 do 12 hodin v prostorách Kulturního domu
města Soběslavi. Máte jedinečnou možnost si
prodat či nakoupit oblečení a sportovní vybavení pro děti. Místo na prodej je nutné předem
zarezervovat (stůl/ 50 Kč) na tel. čísle 725 884
824 nebo na e-mail: ivka.cejkova@seznam.cz.

Pravidelný program
Pondělí
9 - 11 hodin Zpívánky pro batolátka (pro děti
od 1 do 4 let, písničky a říkadla s pohybovými
prvky za doprovodu kytary) + volná herna
9.30 - 10.30 Cvičení s kočárky (cvičení pro
maminky s kočárky zaměřené na posilování
problematických zón a kardio cvičení), probíhá

16 - 17 hodin Jóga pro děti (5-8 let)
17.15 - 18.15 hodin Jóga pro děti (9-12 let)
Čtvrtek
9 - 11 hodin Cvičeníčko pro děti od 2 do
4 let (říkadla, písničky s pohybovými prvky
na rozvoj jemné a hrubé motoriky) + volná herna
Pátek
9 - 11 hodin Tvoření pro maminky s dětmi (tvoření pro děti od 1,5 roku, využití různých
výtvarných materiálů a technik) + volná herna
venku za příznivého počasí.
Úterý
9 - 11 hodin Cvičeníčko pro kojence (od 4
měsíců, říkadla, písničky s pohybovými prvky,
masáž kojenců, cviky maminek s dětmi apod.)
+ volná herna
16.30 - 17.30 Těhotenské cvičení
Středa
9 - 11 hodin Cvičeníčko pro batolata (od 1 do
2 let, říkadla, písničky s pohybovými prvky na
rozvoj jemné a hrubé motoriky) + volná herna

10 - 11 hodin Cvičení s kočárky (cvičení pro
maminky s kočárky zaměřené na kardio propojené s prvky jógy, pilates a ZTV), probíhá venku za příznivého počasí a Volná herna začíná
po programu v 9.45. Lze navštívit i samostatnou
volnou hernu bez programu. Maminky zde mají
možnost uvařit si čaj nebo kávu.
Upozorňujeme, že během jarních prázdnin
5. 3. – 9. 3. bude herna RC Sobík zavřena. Přejeme všem krásné jarní prázdniny. Ostatní dny
bude probíhat program dle rozpisu.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková
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OKÉNKO SOBĚSLAVSKÉ CHASY MLADÉ
Ohlédnutí za Staročeským bálem
Jako každou plesovou sezonu nesmí mezi akcemi
konanými v Kulturním domě města Soběslavi chybět ani Staročeský bál pořádaný místním folklorním souborem Soběslavská chasa mladá. Ani letos
tomu tedy nebylo jinak. Bál je za námi a opět se vydařil na výbornou. Kdo jste se přišli pobavit s námi,
věříme, že jste si ples užili jako my ze souboru,
a kdo jste tento ples dosud nenavštívili, doufáme, že za rok si přijdete
zatančit s námi. Hned po zahájení bálu se tradičně představila se svým
tanečním vystoupením Soběslavská chasa mladá, tentokrát s novým
pracovním pásmem „Na louce“, kde také poprvé děvčata představila
nově ušité pracovní kroje. Dalším zpestřením bálu bylo půlnoční překvapení, samozřejmě také v režii Soběslavské chasy mladé. K tanci
a poslechu nám celý večer hrála jihočeská hasičská dechovka Božejáci a většina návštěvníků s nimi vydržela tančit až do pozdních hodin.
Na závěr bychom Vám rádi poděkovali za to, že jste náš bál nenechali
bez povšimnutí a přišli se s námi pobavit při tanci a dobrém moku.
Za rok opět na viděnou…
Za Soběslavskou chasu mladou
Klára R., www.chasamlada.info

SOKOL ŽIJE
Že je Sokolu letos 156 let se nechce
věřit. Je tomu opravdu tak. První jednota vznikla v březnu 1862
s pozdějším názvem Sokol Pražský.
Nejdříve cvičili pouze muži. Cvičení bylo zaměřeno všestranně. Cvičili skoky, nářaďové cvičení,
zápasy, později plavání, veslování a střelbu. Také
se pořádaly výlety a společenské akce. O několik
let později přišel Tyrš s myšlenkou, aby se cvičení
účastnily i ženy. V současné době je v České obci
sokolské přes tisícovku tělovýchovných jednot
a v nich téměř 160 tisíc členů. Mezi válkami byla
členská základna skoro milionová. Sokol je dob-

rovolná organizace pro všechny věkové skupiny.
(Pro předškolní děti účast v doprovodu rodičů).
Sokol dbá na pěstování těla i ducha, mění se a přizpůsobuje zájmu cvičení a současnému dění.
Věřme proto, že Sokol s touto letitou historií
a ideály bude žít nadále jak u nás, tak i v sokolských jednotách rozesetých po celém světě.
Je to úkol pro naši mladou generaci, aby pokračovala v idejích zakladatelů Sokola M. Tyrše
a J. Fúgnera.
Za T. J. Sokol Soběslav
V. Čapková, J. Zemanová

4. 2. 2018 se konal v Nedvědicích tradiční dětský karneval.
Děti si užily odpoledne plné her,
zábavy a skvělé atmosféry. Děkujeme všem za velkou účast a městu Soběslav za finanční podporu
této akce.

POZVÁNKA
TJ VLASTIBOŘ
pořádá taneční zábavu
se skupinou Parkán.
Sobota 24. 3. 2018
kulturní dům Vlastiboř
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DO PŘEHOŘOVA ZA OKRASNÝMI
KACHNIČKAMI
V soběslavském Českém svazu chovatelů
je celá řada nadšenců, kteří se své zájmové činnosti věnují s upřímným zápalem.
Jedním z nich je Bedřich Autrata, který
si před 30 lety pořídil chalupu v Přehořově. Tehdy byla prý v dezolátním stavu. Pan
Autrata se tím ale odradit nenechal a téměř vlastnoručně stavení zrekonstruoval.
Naproti domku na parcele zřídil svůj malý
chovatelský ráj, na kterém se můžete vedle
holubů a slepiček potkat s hejnem okrasných kachniček. A právě na ně jsem se jela
podívat, abych čtenářům zprostředkovala
své dojmy. Pěkná příroda spolu s všudypřítomným klidem a mírem na místě vytváří
příjemnou atmosféru, jako dělanou pro odpočinek, rozjímání a relaxaci.
Druhů kachniček tu naleznete celou řadu
- od těch s jednoduchým zbarvením po vyšlechtěné druhy pestrých barev. I když jsem
přijela na farmu v únoru a bylo poměrně
chladno, ptactvo nemělo s chladnějším počasím žádný problém. A to i přes to, že některé
kachničky pochází původem až z Amazonie.
Společně jsme prošli pěkně upravenou a udržovanou zahradou až k rybníčku, ve kterém
si kachničky plavaly, potápěly se a občas
se i handrkovaly mezi sebou.
Na zahradě pana Autraty člověk pozná kus
světa. Vodou tu totiž brouzdají kachničky
z různých koutů Země. Celý rok zde vegetuje kachnička mandarinská (původem
z daleké Asie), karolínská (Severní Amerika
a Kanada), kachna bahamská a čírka rudoramená (Jižní Amerika), morčák chocholatý (Severní Amerika), kachnička úzkozobá
(Španělsko a jižní Francie) nebo polák kaholka, který v přírodě obývá tundry Severní Ameriky a Asie. Dále zde najdete poláka
chocholatého, kachničku srpoperou, nebo
čírku obecnou. „Nejméně náročná a zároveň
nejkrásnější je kachnička mandarinská.“ říká
pan Autrata, zatímco společně sledujeme, jak
hejno vystupuje z vody na břeh. Jako by tušilo, že brzy přijde krmení. I u toho jsem mohla být. „Krmíme je zrním – převážně pšenicí,
granulemi a v zimě také kukuřicí. Některé
druhy požadují občas i živou potravu. Pro
ně chovám v rybníčku několik párů karasů,
jejichž potěr si pak kachničky loví.“ poučil mě
pan Autrata, zatímco rozhazoval zrní po zemi.
Kachničky se sbíhaly kolem něj a nadšeně
hodovaly.
„Okrasné kachničky se chovají skutečně pouze pro okrasu a zábavu. Zbarvení u samců
je překrásné, není však celoroční. Většinou nosí „svatební šat“ od září do pozdního jara, než se vylíhnou kachňátka, aby
pak neupoutávali pozornost predátorů.
V této době je zbarvení peří podobné jako
u samic. To ale neplatí u ptáků z jižní polokoule. Ti jsou zbarveni stejně po celý rok.
Podzim a začátek zimy je dobou zásnub.
Kachničky chováme v párech. Například
v Číně jsou mandarinky symbolem věrnosti
a dostávají je novomanželé jako svatební dar,“
vysvětluje dále chovatel. S predátory má své
zkušenosti. Stane se, že i část mladých kach-

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
ŘEŽÁBEK
Spolek přátel Soběslavské pekárny – Černá kočka zve účastníky do soutěže o nejlepší řežábek.

Místo konání soutěže:
Restaurace U Černé kočky
Protifašistických bojovníků 139, Soběslav

Kdy:
28. 3. 2018 od 18 hod.
ňátek nepřežije. V okolí se pohybují dravci
i kuny. A i když jsou kachničky většinou mezi
sebou snášenlivé, některé druhy či jednotlivci
se mohou chovat vůči jiným agresivně. Příroda holt někdy není milosrdná.
Snáze se chovají druhy kachniček, které
se u nás přímo vyskytují nebo se svým původem přibližují našemu klimatickému pásmu.
Jinými slovy jsou zvyklé na různorodé a chladné zimní počasí. „V zimě je třeba udržet co nejdéle vodní plochu nezamrzlou. Proto zde mám
zapojené čerpadlo, které vodu čeří a nedovolí
celé ploše zamrznout. Přezimující kačenky
se potřebují pravidelně koupat, protože promazáváním peří a koupáním si udržují schopnost plavat.“ přibližuje mi pan Autrata život
kachniček v zimě a dále dodává: „Na jaře
přijde doba hnízdění. Tehdy každý druh potřebuje něco jiného. Většina druhů si sama postaví hnízda, ale některým je potřeba postavit
na hnízdění budky a ty vystlat tzv. stařinou (stará tráva). Samičky si pečlivě vyberou své budky, do kterých obvykle snesou
6-12 vajec.“ Přitom ukazuje na ostrůvek
uprostřed rybníčka s budkami ze dřeva,
ve kterých počátkem dubna samičky sedí
na vejcích po dobu 20 až 30 dní, aby vyvedly své mladé. Samci mezitím hlídají
na budce či opodál. Pak se již celá rodina
o sebe postará. Aby kachničky neuletěly,
je jim v raném věku v souladu se zákonem
kupírováno jedno křídlo. Díky tomu při letu
zatáčí na jednu stranu a neodletí.
O farmu se Bedřich Autrata stará sám. Chovatelství je prý náročné především, když člověk
onemocní. Ptáci nepočkají a na svého chovatele se spoléhají za všech okolností. Krásná zahrada plná spokojeného ptactva není
ale to jediné, čím se může pochlubit. Hned
vedle domku má pěkně udržovanou zahrádku, o kterou se stará jeho manželka. Chalupa si navíc dodnes zachovala historický ráz
a připomíná stavení ze skanzenu jak exteriérem, tak interiérem.
A když se spolu loučíme, pan Autrata říká:
„Chov okrasných kachniček má v podstatě stejné důvody jako chov ostatních ptáků
a zvířat. Tedy udělat si radost tím, co jsem
si vybral jako koníčka a přiblížit si přírodu
a svět do svého blízkého okolí.“
-min-

Podmínky soutěže:
• Soutěžící dodá vzorek řežábku o váze minimálně 0,5 kg nerozkrájený. Možno dodat
i řežábek pečený ve formě nejrůznějších
tvarů do 17.30 hod. 28. 3. 2018.
• Později dodaný řežábek nebude zařazen
do soutěže.
• Řežábek bude vyroben z českých surovin.
• Řežábek nebude vyroben z jakéhokoli
polotovaru.
• Každý soutěžící může předložit pouze
jeden vzorek
• Vítěz soutěže poskytne společnosti
Soběslavská pekárna recepturu
Hodnocení: Hodnocení provede pětičlenná
hodnotitelská komise jmenovaná jednatelem
společnosti.
Hodnocení bude anonymní.
Ceny:
1. místo 1000 Kč
2. místo 700 Kč
3. místo 400 Kč
Přihlášky účastníků zasílejte na e-mail: peta.bohemia@seznam.cz nebo klubck@email.cz nebo
předejte na prodejně pekárny Nerudova 278/4,
Soběslav, a to do 15.3.2018. V přihlášce uveďte jméno soutěžícího, telefon, e-mail, druh těsta.
Maximální počet účastníků je 25. Výběr účastníků bude proveden do 20.3.2018, kdy vybraní
účastníci obdrží také detailní dispozice soutěže.
Spolek přátel Soběslavské pekárny

KD VESELÍ N. L. ZVE
Sobota 10. března
SNOUBENÍ SÝRŮ S OVOCEM

19.00

Neděle 11. března
HOOPING – mírně pokročilí

17.30

Úterý 13. března
17.00
PREVENCE PŘED ZDRAVOTNÍMI
PROBLÉMY včetně psychického rozměru
u dětí i dospělých. Přednáška s irisdiagnostičkou
Jitkou Hanzalovou.
Středa 14. března
PÁTÁ DOHODA
Jaroslav Dušek, Don Miguel Ruiz.

19.00

Čtvrtek 15. března
9.30
POHÁDKA ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
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Sobota 17. března
VODOVOD A NÁHODNÝ VÝBĚR
taneční zábava
Neděle 25. – úterý 27. března
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

21.00

8 - 17.00

Úterý 27. března
17.30
LISTOVÁNÍ – NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE
NEWS!!! – kolektiv autorů
Média, politici, sociální sítě – ze všech těchto
zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom,
kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat.
Co ale často opakovaná spojení fake news,
dezinformace a alternativní fakta zahrnují?
Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou
tu s námi, šikovně skryté už dlouhá staletí?
Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme
bránit?

JARNÍ DIVADELNÍ SEZONA
Středa 21. března
19.30
DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
Romantická tragikomedie je adaptací rakouského románu v e-mailech, který vyšel v roce 2006
a okamžitě se stal knižním bestsellerem.

KK Soběslav
LEDOVÉ STŘÍPKY
Jak jsme zmínili už v minulém čísle, letos se konal už 5.ročník mezioddílového závodu Ledová
růže aneb O pohár starosty města Soběslav. Závodu se zúčastnilo více než sto dětí ze všech klubů
působících v jihočeském kraji. Závod byl pro naše závodníky více než vydařený, získali jsme hned
několik cenných kovů. Zde přinášíme kompletní výsledky našich dětí:
• Žactvo, adult - 1. místo Pavlíková Dominika, 2. místo Říhová Barbora.
• Mladší žactvo - 2. místo Bláhová Naomi, 4. Novotná Anežka, 5. Kodadová Laura
• Nejmladší žactvo - 1. místo Jindrová Nikola, 5. Nývltová Veronika, 9. Podlahová Marie,
10. Pánková Anna, 12. Říhová Štěpánka, 14. Zima Alexandr
• Cvrček C2 - 7. Nývltová Tereza, 15. Herynková Nela, 18. Zimová Izabela
• Přípravka bez omezení - 4. Nývltová Tereza, 7. Zima Alexandr
• Přípravka B - 3. místo Krejčí Linda, 4. Herynková Nela, 8. Zimová Izabela, 9. Štěpánková
Amálie, 10. Mullender Sofia
• Přípravka A - 8. Novotná Dominika, 9. Mullender Jessica, 10. Přibylová Emma, 11. Červenková Valerie, 14. Herynková Anita, 16. Klimentová Emma
Pozvánka na vystoupení: Pohádková exhibice se bude konat v sobotu 31. 3. od 17:00 hodin.
V rámci exhibice vystoupí také skupina synchronizovaného bruslení The crystals. Všichni jste
srdečně zváni.
KK Soběslav

Čtvrtek 3. května
19.30
JMÉNO - francouzská komedie
Mezi dobrými přáteli a příbuznými by vlastně
žádné téma nemělo být tabu. Když se ale úspěšný realitní makléř Vincent na večeři u své sestry Elizabeth, učitelky francouzštiny, a švagra
Pierra, profesora literatury, svěří se záměrem
dát svému synovi kontroverzní jméno, zdá se,
že hranice civilizované konverzace byla překročena.
Úterý 12. června
19.30
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Příběh lásky mladého muže znuděného všedností a krásné teroristky. Představení doprovází
původní filmové projekce natočené v Maroku,
scénická hudba Romana Holého a také tři písně
v podání Tatiany Vilhelmové a Vojtěcha Dyka.
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.

Ve středu 24. 1. 2018 od 17.00 do 19.00 proběhla na zimním stadioně v Soběslavi akce Týden
hokeje. Celkem bylo zaregistrováno 36 dětí, aktivně se účastnících tohoto projektu. Děti si mohly
vyzkoušet hokejovou (brankářskou) výstroj, zhlédnout a poslechnout hymnu projektu, navštívit
hokejovou střelnici (střelba na přesnost pukem, míčkem, ﬂypukem) a také pro ně byl připraven
ukázkový trénink žáků 2. - 3. tříd. Posléze na ně čekal zábavný program přímo na ledové ploše.
Týden hokeje v Soběslavi měl dobrý ohlas nejen u dětí, ale i u rodičů. V. M.

březen 2018

21

SOBĚSLAVŠTÍ SPORTOVCI ROKU 2017
V pátek 16. 2. byli na sportovním plese v Kulturním domě města Soběslavi vyhlášeni nejlepší sportovci. Během moderování Petra Valeše se předávání cen
ujali starosta města Jinřich Bláha spolu s vedoucím TVZ Michalem Pánkem, který v letošním roce zastoupil předsedu tělovýchovné jednoty Pavla Lintnera.
Během večera vystoupily děti z tanečního studia United Movement a přítomné rozveselily i soběslavské roztleskávačky a mažoretky. Ples po celý večer hudebně doprovázela kapela MP3. Ocenění sportovci se čtenářům představují v následujících medajloncích:

Kristýna Mrázová – lehká atletika

Karel Kadlec – aikido

Kristýně je 15 let a druhým rokem studuje na místním gymnáziu. Již
od dětství se věnuje atletice. Patří mezi poctivé svěřenkyně a ráda se
účastní všech školních atletických závodů, ve kterých dosahuje dobrých
výsledků. Mezi její nejoblíbenější atletické disciplíny patří běh a skok vysoký. Jejím osobním rekordem ve skoku vysokém je laťka ve výšce 135 cm.

Karel je jedním z nejmladších členů Aikido klubu dospělých. Pravidelně se účastní tréninků a všech AIKIDO seminářů, které naše centrální soběslavské dojo pořádá. K jeho velkým zálibám patří i jízda
na motocyklu. Velmi pracuje na zvyšování svojí fyzické i duševní kondice v rámci AIKIDO. Dále se zajímá o sebeobranu, která je důležitou
součástí AIKIDO praxe. Aikido cvičí od roku 2015 a je čerstvým nositelem technického stupně 4. kyu.

Lucie Kulhavá – sportovní gymnastika
Lucka je žákyní 1. třídy základní školy a sportovní gymnastice se věnuje
od pěti let. Je velmi pracovitá, ctižádostivá a v kolektivu dětí oblíbená.
Sport je její velkou zálibou a kromě gymnastiky se věnuje aikidu, krasobruslení a navštěvuje také ZUŠ, kde se věnuje zpěvu.

Dominika Pavlíková – krasobruslení
Dominice je 13 let a první krasobruslařské krůčky udělala v Podřipském krasobruslařském klubu v Roudnici nad Labem. Před třemi lety
se se svou rodinou přestěhovala do Bechyně a jako svůj nový klub
si vybrala právě ten náš - soběslavský. Dominika se rychle spřátelila
s místními krasobruslařkami a společně jsou pro sebe navzájem velkou
motivací a inspirací k tomu, aby se neustále zlepšovaly. Pravidelně bruslí
na závodech Českého poháru i Poháru Českého krasobruslařského svazu, což jsou závody nejvyšší úrovně u nás. V této sezoně zaznamenala
i několik umístění v první desítce. V roce 2017 získala dvě zlaté medaile
na mezioddílových závodech – na Ledové růži aneb o pohár starosty
města Soběslav a na Lužnickém ostří ve Veselí nad Lužnicí. Dále vybojovala bronzovou medaili v krajském přeboru.

Hana Kolihová – kanoistika
Hanka je platnou členkou oddílu Kanoistiky SK Domeček Soběslav.
Na Mistrovství ČR žáků v dlouhém sjezdu obsadila na kajaku druhé
místo a na singlkanoi byla 4. Mistrovství ČR žáků ve sprintu na umělé slalomové dráze v Brandýse nad Labem ji vyneslo na bronzovou pozici. V celkovém hodnocení Českého poháru žáků pak získala pohár
za 2. místo. Zúčastnila se i závodů Českého poháru dospělých, ve sprintu na kanále v Českém Vrbném obsadila mezi dospělými 10. (mezi
žákyněmi 1. místo) a 11. místo (mezi žákyněmi 2. místo). Na jedné
z nejtěžších tratí pod Lipenskou přehradou se umístila na vynikajícím
8. místě mezi dospělými (na 1. místě mezi žákyněmi).

Dušan Vilímek – tenis
Dušan je dlouholetou oporou A týmu soběslavských tenistů ve třetí
skupině krajského přeboru družstev, kde pravidelně přispívá bodovým ziskem k dobrým výsledkům. Zároveň je i pravidelným účastníkem mnoha turnajů ve čtyřhře po celé republice, odkud si již přivezl
mnoho titulů. Pro svou pohodovou povahu je oblíbeným spoluhráčem
i na místních turnajích ve čtyřhře a zároveň spolehlivým parťákem
i mimo tenisové kurty.

Hana Kostečková – florbal
Obránkyně Hanka je svou poctivou a tvrdou prací, pílí a odhodláním
všem příkladem. Nejenže pravidelně nastupuje za družstvo žen v 1. lize,
ale působí také jako trenérka mladších žákyň. K florbalu přivedla i svou
dceru Andrejku. Díky své houževnatosti a cílevědomosti je platnou součástí našeho oddílu.
František Vondrášek – šachy
Úspěšně hrál v A týmu v druhé divizi i v B týmu ve třetí divizi na pozici
kapitána. Vede také šachový kroužek v domově mládeže.

Jaroslav Procházka – basketbal
Ocenění si zaslouží nejen pro svou celoživotní lásku ke sportu jako takovému, ale zejména pro svůj poctivý přístup právě k basketbalu – jak
tréninkům, tak i k zápasům a vůbec k celému basketbalovému soběslavskému dění. Kdybychom měli nějakou nastupující generaci, Jarda by
pro ně byl zajisté vynikajícím basketbalovým guru!

Jan Štefan – kuželky
V roce 2004 přivedl otec malého Honzíka na vánoční turnaj. Bylo mu
13 let. Do oddílu Spartaku pak definitivně přišel v roce 2012. Díky své
pevné tréninkové vůli se hned dostal do základní sestavy „A“ družstva,
kterému pomohl k postupu z KP2 do KP1, kde družstvo hraje dodnes.
Věkem patřil mezi juniory a v roce 2014 získal na Mistrovství okresu pro oddíl zlatou medaili. Na Mistrovství Jihočeského kraje obsadil
8. místo. Nyní vyspěl v muže a je velkou oporou krajského družstva, kde
svým výkonem drtí jednoho soupeře za druhým.

Bohumil Smola – volejbal
Bohumil je členem oddílu soběslavského volejbalu teprve čtyři roky.
Byl členem družstva SKPV Strakonice a později Sokola Blatná. Po přestěhování do Soběslavi posílil místní družstvo volejbalu, které reprezentuje v okresní soutěži na postu smečaře. Obdivujeme nejen jeho
přístup a nadšení pro hru, ale i fyzickou kondici, kterou si piluje také
oblíbenou cyklistikou.

Muži „A“ team – fotbal
Rok 2017 byl pro soběslavský fotbal výjimečný. Družstvu mužů
se poprvé v 95 leté historii podařilo postoupit z krajského přeboru
do republikové soutěže a v současné době bojuje v divizi A. Proto jsme
se rozhodli tentokrát neocenit pouze jednotlivce, ale vyzdvihnout celý
tým, který si zaslouží velký respekt. Všichni hráči včetně trenérů a realizačního týmu odvedli skvělou práci, a proto letošní ocenění patří
právě jim. Cenu převezme kapitán Honza Boháč společně s trenérem
Radkem Hajičem.

Martin Hraňo – lední hokej
Martin Hraňo – šikovný pravák se symbolickým číslem 91 se stal
v loňské sezoně postrachem brankářů Krajské ligy. V průběhu ročníku 2016/2017 nastřílel 26 branek a povedl se mu vskutku málo vídaný kousek, když dokázal čtyřikrát v řadě pokořit soupeřovy gólmany
třemi brankami, což mu vyneslo post „krále hattricků“ celé soutěže.
Vedle svých spoluhráčů z první lajny, Honzy Žákovského a Martina
Háka, dozrál v obávaného snajpra a jeho schopnost dostat se do šance je naprosto nepřehlédnutelná, stejně tak i produktivita zakončení.
V Soběslavi, kam přišel z Tábora, jednoznačně zdomácněl a je nedílným článkem kabiny, kterou dokáže často pobavit svými vtípky. Jeho
střeleckou potenci pociťují soupeři Spartaku i letos, kdy je s 20 brankami nejlepším střelcem našeho týmu.
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Adam Přibyl – osobnost soběslavského sportu
Adam se narodil v roce 1992 a v Soběslavi začínal pod vedením svého otce s ledním hokejem.
Na základní škole hrál za TJ Spartak Soběslav a HC Tábor, ve 14 letech odešel hrát hokej
do Českých Budějovic, kde prošel všechny mládežnické kategorie a odehrál i 2 sezony za prvoligový Motor České Budějovice. S inline hokejem začínal taktéž v Soběslavi v roce 2010, kde
si s místím klubem zahráli i nejvyšší inlineovou soutěž. V roce 2011 odešel do juniorského
týmu Slavia Praha. V témže roce s českou juniorskou reprezentací vyhrál mistrovství světa
v Itálii. Další sezony odehrál v klubu Medvědi Beroun. V roce 2013 byl nominován i do seniorské reprezentace, se kterou získal v americkém Anaheimu titul mistrů světa. V roce 2014
získal s českou reprezentací na mistrovství světa ve francouzském Toulouse stříbrnou medaili.
Od roku 2016 hraje nejvyšší francouzskou inlineovou ligu za pařížský klub Tigres de Garges,
se kterým v roce 2017 obsadil 2. místo ve francouzské lize a 3. místo v celoevropské lize mistrů. V červnu 2017 se zúčastnil závěrečného turnaje české extraligy v inline hokeji a s klubem
Medvědi Beroun získal mistrovský titul. Doposud největšího úspěchu v kariéře dosáhl Adam
v létě 2017 na Světových hrách (nejvýznamnější mezinárodní soutěž v neolympijských sportech) v polské Wroclawi, na kterých získal s českou reprezentací zlaté medaile. V roce 2017
ještě obsadil s českým nároďákem 3. místo na mistrovství světa v Číně. V letošním roce dále
hraje ve Francii za Tigres de Garges.

FOTBAL

Muži
Odehráli jsme již čtyři přípravné zápasy. S Bavorovicemi jsme vyhráli 6:2, s Pískem jsme prohráli 5:1,
poté jsme remizovali s J. Hradcem 2:2, a ve Staré Hlíně
jsme po kvalitním výkonu vyhráli nad Želčí 5:2. Branky stříleli Nohava 4, Žalda 2, T. Mazouch 2, Dvořák,.
Peltán, Vaněk, Bouchal, Chotovinský a jednu branku
si dali vlastní. První mistrovský zápas hrajeme v Třeboni na UMT a všichni jste srdečně zváni. Ostatní
na www.fksobeslav.cz

Mistrovské zápasy - březen
Domácí

18. ročník Oﬀ-road fichtel day
Oﬀ-road fichtel day pořádaný v Soběslavi
je vždy prvním motoristickým podnikem
nového roku v seriálu závodů padesátek.
Pořadatelem této zajímavé akce je už několik
let AMK Soběslav, poslední dva roky
ve spolupráci s VCC Soběslav.
Již 18. ročník Oﬀ-road fichtel day, který
se konal 13. 1. 2018, čekal opět na své
závodníky za ne zrovna moc příznivých
povětrnostních podmínek. Marně se čekalo
na sníh a mráz. Terén byl do poslední chvíle
lehce promoklý a bylo víc než jisté, že se
pojede na trávě. Tři dny před závodem lehce
přimrzlo, a tak obavy z hodně blátivého
terénu byly naštěstí minulostí.
Kategorie Klasik a Sport jsou už v klání
fichtel nutnou záležitostí. Po ukončení
přejímky se na startovní listině objevilo 127
jmen závodníků ze všech koutů republiky.
95 jezdců obsadilo třídu klasik a 32 borců
bylo zařazeno do kategorie Sport. Traťoví
komisaři ještě jednou pečlivě zkontrolovali
závodní trať, a tak se mohly před polednem
odjet krátké rozjížďky ve formě volného
tréninku a půl hodiny po poledni byl
odmávnut hodinový závod třídy Klasik. 95
klasiků opustilo startovní rošt ve stylu startu
Le Mans a během chvíle jich byla plná trať.
Klasici se s poměrně rychlým povrchem
závodní plochy popasovali na jedničku
a po hodině byl v cílové rovince odmávnut
na prvním místě David Kosař. V pořadí
druhý protnul cílovku Tomáš Novotný
a třetím místem se blýskl Libor Ampapa.
Následovala rychlá úprava na trati a čekala
nás kategorie Sport. 32 borců úprkem
vyrazilo ke svým strojům a zanedlouho
celé startovní pole pohltila trať. Sporťáci
si rychlou trať užívali naplno, a tak například
cílová rovinka se skokanským můstkem byla
svědkem zajímavých kreací jednotlivých
závodníků a divácké oko si tak přišlo
na své. Zajímavé bylo i sledovat, že úmrtnost
strojů z předchozích let závodů má velmi
klesající tendenci a připravenost jezdců

Hosté

Den

Hodina

Soběslav

Březová

Ne 11.3.

13,00 muži

Soběslav

Sedlčany

So 17.3.

15,00 muži

Č. Krumlov Soběslav

So 24.3.

10,30 muži

Soběslav

Roudné

So 31.3.

16,30 muži

Lomnice

Soběslav

So 31.3.

10,00 žáci

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ ZS
Program sportovišť TJ Spartak na http://spartaksobeslav.isportsystem.cz/

je také na kvalitní úrovni. Prostě se již jedná
o poloprofesionální záležitost a většina týmů
a jezdců to tak již bere. Sporťáci sváděli boje
až do posledních chvilek závodu a diváci
si určitě užili jednu hodinu velmi zajímavé
podívané. V kategorii Sport si vítězný
průjezd cílovkou vychutnal Ondřej Štiller,
jako druhý proťal cílovou čáru Jan Kopecký
a třetí místo na stupních vítězů doplnil Aleš
Opatrný.
Nechybělo vyhlášení nejmladšího a nejstaršího účastníka. Titul nejstaršího závodníka
(71 let) si odnesl již nestor terénních závodů
Jaroslav Vrchota. Každoroční "prasečina"
roku našla též svého majitele a jako perlička
na závěr byla vyhlášena „První dáma“ Oﬀ-road fichtel day Kamila Brychtová s počtem
37 odjetých kol. Jako každý rok se jezdci
a jejich týmy předvedli v tom nejlepším světle a ukázali divákům maximum a to i přes ne
zrovna kvalitní zimní podmínky. Fichtlům
a jejich jezdcům zdar!
Kompletní výsledky najdete na www.fichtl.
karvanky.cz
Děkujeme sponzorům, pořadatelům a všem,
kteří se na úspěšném průběhu této akce jakkoliv podíleli, a už teď se těšíme se na 19.
ročník!
Za AMK Soběslav Petr Sluka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE

3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
18. 3.

14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45
14,00 - 15,45

VSTUPNÉ 40 Kč
TJ Spartak Soběslav hledá zájemce
o práci vrátného v areálu TJ. Více informací
na tel. 728 936 303

HOKEJOVÉ ZÁPASY - BŘEZEN
4. 3.

17:30

Muži - HC Pelhřimov

10. 3.

16:00

4. třídy - IHC Písek

11. 3.

9:30

MŽ, SŽ - HC Domažlice

17. 3.

8:30

Turnaj ročníků 2011
- O Pohár firmy ALFA HAUS

18. 3.

10:30

3. třídy - Vimperk, Milevsko

24. 3.

10:00

Turnaj ročníků 2008
- O pohár Jiřího Lály

25. 3.

8:00

30. - 31. 3. 8:00

Addinol cup ročníků 2007
Turnaj starších žáků
- O pohár společnosti Banes s. r. o.

Utkání mužů - play oﬀ by se hrálo v případě postupu
v neděli 18. 3. 2018 od 17:00 h
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INFOCENTRUM MĚSTA SOBĚSLAVI

Sortiment:
- cyklistické, turistické mapy a průvodce
- turistické deníky, známky a vizitky
- suvenýry a trička s logem Soběslavi
www.musobeslav.cz/ infocentrum
Tel.: 601 339 095
na MěÚ náměstí Republiky 59

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupě

• Koupím byt v Soběslavi.
Tel. 604 443 527
• Koupíme dům nebo chalupu nejlépe se zahrádkou na Soběslavsku
a Veselsku. Tel. 724 131 747
• Koupím dům, byt, nebo chatu
v Soběslavi a okolí.
Tel. 776 092 862

Prodej
• Prodám dům po opravě 4 byty
v Soběslavi. U pošty. Tržně pronajato - čistý měsíční výnos
12 000 Kč. Cena: 1 600 000 Kč.
Tel. 603 442 474
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz

Ostatní
• Poskytuji malířské a natěračské
práce. Tel. 736 457 624
• Přijmeme brigádníky na obsluhu

zmrzlinového stánku v Soběslavi
u prodejny KiK na období duben
až září 2018, možná i dlouhodobá
spolupráce. Nabízíme motivační
finanční ohodnocení. Info na tel.
721 277 349
• Pronajmu garáž Na Ohradě.
Tel. 724 880 443
• Pronajmu částečně zařízený byt
3+1 v Soběslavi. Nájem 6500 Kč
+ služby. Tel. 775 996 680
• Zednické práce - hledám zedníka
na provedení oprav zemědělské
stavby, Soběslav a okolí.
Tel. 602 443 482
• Zadám klempířské práce na opravu zemědělské stavby.
Tel. 602 443 482
• Multicar M25 - hledám opraváře.
Tel. 602 443 482
• Hledám pronájem garáže ,, Na
Moskvě“ nebo u Penny.
Tel. 730 848 880

březen 2018
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INZERCE
PANSTVÍ BECHYNĚ
hledá spolehlivé posily do svého týmu.

Práce na HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR, tak i na
BRIGÁDU
Volné pozice:
•

Koordinátorka svateb a firemních akcí

HPP

•

Pokojská – penzion Golf, Sudoměřice
(nutný ŘP sk. B a vlastní vůz)

HPP
práce duben-říjen

•

Pomocný greenkeeper

Brigáda

•

Pokojská – hotel Panská, penzion Golf

Brigáda

•

Recepční - hotel Panská

HPP a Brigáda

Nabízíme práci v klidném prostředí, ubytování během služeb. Podle
praxe, pozice a schopností nabízíme nástupní hrubou mzdu od 90,-Kč/
hod do 120,- Kč/hod. Zkušené uvítáme a nezkušené zaučíme!
Těšíme se, že posílíte naše týmy. Životopisy a kontaktní údaje
posílejte, prosím, na stavova@resort-bechyne.cz
Rádi si s Vámi promluvíme i osobně, schůzku si můžeme domluvit na
telefonním čísle 724 008 980
Nabídnout můžeme i ½ úvazek a brigádu, které mohou využít například
rodiče malých dětí, studenti a zdatní senioři.

Panství Bechyně s.r.o., Zámek 1, 391 65 Bechyně, IČO: 28086571
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
Jarní nabídka
wellness centra:
S blížícím se příchodem jara, kdy chcete dát
sbohem nejen celulitidě, ale také nějakému
tomu nadbytečnému tuku, jsme pro Vás připravili speciální balíček masáží. Zbavte se
tak nehezké pomerančové kůže na stehnech,
bocích, hýždích, bříšku a dalších problematických partiích. Balíček masáží je na 60 minut a obsahuje:
• masáž rukou 30 min
• masáž problémových partií 30 minut (se
speciální kosmetikou)

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

Tel. 381 521 169

AKČNÍ CENA v měsíci březnu: 499 Kč
Rezervace nutná na tel.: 702 033 698
Pro stálé zákazníky máme také výhodné
permanentky:
• Masáže
• Wellness
• Galvanické ošetření pleti

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:

Jarní menu
restaurace Savaii:
Přivítejte jaro dobrým jídlem. Čerstvé, svěží
a barevné. Takové by měly být typické jarní
pokrmy. V naší restauraci se proto můžete
po celý březen těšit na:
• polévky s jarními bylinkami
• křupavé saláty s ředkvičkami a křepelčími vajíčky
• speciality z jehněčího masa
Nesmíme však zapomenout na velikonoční
čas:
• Zelený čtvrtek plný špenátu a mladých
kopřiv
• Velký pátek s chutí brambor, kořenové
zeleniny či husté polévky
• Bílá sobota ve znamení velikonoční
nádivky a zlatavého mazance
• Nedělní Boží hod - tento den si u nás
můžete pochutnat na jehněčím či uzeném mase.
• Celým velikonočním týdnem nás bude
provázet velikonoční beránek.
REZERVACE
NA TEL. 777 612 434
Hotel Lucia, Třída ČSA 598,
Veselí nad Lužnicí
www.hotellucia.cz

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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TERACO
Umělý kámen

Karel Churáček-Kamenictví
Řešíme tak:

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

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

Květinka hřbitov SOBĚSLAV
email: KarelChuracek@seznam.cz

DŘEVOPRODEJ DRÁCHOV
V našem dřevoprodeji nabízíme truhlářské
a stavební řezivo, palubky, OSB desky, plotovky atd.
Najdete nás na pile v Dráchově

tel.: 774 13 14 46
Equidomus, s.r.o., Dráchov 129, 392 01 Soběslav
www.palubky-plotovky.cz

Hotel Lucia s. r. o., Veselí nad Lužnicí
přijme:
Vrchní číšník/servírka
Brigádníky na obsluhu restaurace
Požadujeme
•
•
•
•

komunikativní znalost cizího jazyka
časovou flexibilitu
příjemný a usměvavý přístup k hostům
praxe v oboru vítána

Nabízíme
•
•
•
•
•

dobré platové ohodnocení
smlouvu na HPP nebo na DPP
závodní stravování, využití wellness centra a masáží
práce v mladém a dynamickém kolektivu s možností
seberealizace
příjemné pracovní prostředí v moderní hotelové
restauraci

Informace na tel. 702 033 751.
Profesní životopisy zasílejte na email manager@hotellucia.cz nebo na
adresu Hotel Lucia, s.r.o, Třída ČSA 598, Veselí nad Lužnicí.
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Nejlevnější
Non-stop 24h

Nejlevnější
Non-stop 24h

TAX I
Dana

777 866 416

Veselí nad Lužnicí
Jirka 774 866 421

&

Venca

775 332 813

Soběslav
Václav 777 866 474

KUCHYNĚ KOUPELNY
nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350

Čerpací stanice
ELÁN
v Soběslavi
přijme zaměstnance
na obsluhu
Bližší info na 777 113 342
Životopisy zasílejte
na dvorakpetr@volny.cz
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