ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

13. zasedání

Základní škola Soběslav,
Komenského 20

Dočtete se v tomto čísle:
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Rekonstrukce centrální plochy náměstí

6

2

Nejoblíbenější učitel učí na ZŠ Komenského

16

3

V Soběslavi se dál budou rámovat obrazy

19
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Soběslav ocenila své sportovce roku

20

3. a 4. dubna 2017
14.00 - 17.00

Základní škola Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše 50
3. a 4. dubna 2017
13.00 - 16.30

ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SOBĚSLAVI
se bude konat

19. 4. 2017 od 18 h
v malém sále KDMS

V pátek 10. března proběhlo na sportovním plese v Kulturním domě města Soběslavi slavnostní vyhlášení nejlepších soběslavských sportovců uplynulého roku, kteří převzali ocenění z rukou starosty města Jindřicha Bláhy a předsedy tělovýchovné jednoty Spartak Soběslav Pavla Lintnera. Po celý večer
provázel slovem Petr Valeš, o hudbu se postarala skupina MP3 music band. Ples zahájila svým vystoupením taneční skupina Žába z Veselí nad Lužnicí,
po které se představily soběslavské roztleskávačky a mažoretky z DDM.
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AKCE NA MĚSÍC DUBEN
28. 4. Vernisáž výstavy Světadíly z keramiky – tvorba dětí z keramických
kroužků a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor, Rožmberský dům, 18 h
(výstava potrvá do 27. 5.)
19. 4. Vernisáž výstavy Děti a stromy, městská knihovna, 16.30 h
(výstava potrvá do 19. 5.)
2. 4. M
 atylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky – pohádka pro děti,
KDMS, 10.30 h
5. 4. Monology vagíny – divadelní představení, KDMS, 19 h
5. 4. „Od Tábora …“ do Vietnamu – cestovatelská přednáška Aleše Vančury
a Hanky Sochančakové, Rožmberský dům, 17 h
6. 4. JAPOPO – recitace básní, městská knihovna, 17.30 h
7. 4. Jitka Šurenská – koncert, čajovna Rolnička, 19 h
8. 4. Jarní jarmark, nám. Republiky, 8.30 – 12 h
8. 4. Malá paralympiáda – vyzkoušíte si běžné denní činnosti pro vás neběžným způsobem, nám. Republiky, 9 – 12 h
8. 4. Soběslavské okruhy – 42. ročník poháru v silniční cyklistice, nám. Republiky, od 9.30 h
8. 4. Duhový den – kulturní akce na podporu výstavby nové školní zahrady pro
děti MŠ Duha, KDMS, 11 – 17 h
9. 4. Swingu plný večer aneb modravých dálek volání – koncert kapel
The Swings a Sestry Havelkovy, KDMS, 19 h
10. 4. Stromy v chytrém městě – proč je stále týráme?!, Rožmberský dům, 17 h
13. 4. Astrál, KDMS, 17 h
13. – 15. 4. Velikonoční řehtání – Soběslavská chasa mladá, ulice města
Soběslavi
16. 4. Popelka Nazaretská – Anonym Voice a hosté, kostel sv. Petra a Pavla, 16 h
Literárně hudební pásmo, sestavené z úseku jedinečné básně o životě Ježíše
Krista, vyprávěné z pohledu jeho matky Panny Marie.
17. 4. Velikonoční koledování – Soběslavská chasa mladá, ulice města Soběslavi
19. 4. „Staré i nové zvěsti“ o folklorních tradicích, Rožmberský dům, 17 h
21. 4. Čarodějnice se Sobíkem, kemp TJ Spartak Soběslav, 16 h
21. 4. Disko s Andělem, KDMS, 20 h
22. 4. 11. Pohodová seznamovací vyjížďka - Autoškola Sluka, parkoviště u
restaurace Klenovice, sraz ve 12.30,
25. 4. HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY, KDMS, 19 h
26. 4. Strašidlo Cantervillské – divadelní hra z pera Oscara Wilda v podání
divadelního souboru ZŠ Komenského, KDMS, 19 h
30. 4. Stavění máje – Soběslavská chasa mladá, náměstí Republiky, od 15.30 h
30. 4. Čarofest a pálení čarodějnic – zábavné soutěže pro děti, letiště Aeroklubu
Soběslav, od 17 h soutěže, od 19 h Čarofest
30. 4. Deskohraní – přijďte si zahrát deskové hry i s dětmi, kinokavárna, 14 – 18 h
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12 - 15 (ord. Dírná)
ST
7 - 11
(ord. Dírná)
ČT			
11 - 18 (ord. Soběslav)
PÁ
7 - 11
(ord. Soběslav)
Internista MUDr. JAN MUSIL - interní ambulance:
Pá
11 - 15
So
8 - 12
3. sobotu v měsíci se neordinuje!
(pouze pro zdravotní pojišťovny Vojenská a Česká Průmyslová)
-min-

VÝLEP PLAKÁTŮ V SOBĚSLAVI

Upozorňujeme, že plakáty pro výlep na soběslavských plakatovacích plochách již nejsou přijímány v knihkupectví
Kanzelsberger, ale sběrna se stěhuje do prodejny Foto pro
foto - Vladimír Cibulka na náměstí Republiky. Vylepování plakátů má nadále na starosti Soběslavská chasa mladá.
					 -min-

INFOCENTRUM
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Rádi bychom vás upozornili na rozšíření a doplnění informací na webových stránkách města Soběslavi v sekci
Infocentrum. Otevřením odkazu ZDRAVOTNICTVÍ
se můžete dostat na kontakty a ordinační hodiny soběslavských lékařů, které si samozřejmě můžete stáhnout
do svého počítače. Užitečným odkazem mohou být i otevírací doby lékáren pod stejným odkazem.
Jestliže si otevřete v modré liště vlevo odkaz Informační
středisko a dále pak Aktuality, budete mít přehled o akcích (koncertech, divadlech, přednáškách, sportovních
akcích), které se v Soběslavi budou konat následující dny
(http://www.musobeslav.cz/infocentrum/informacni-stredisko/aktuality).				
-pim-

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2017
Opět jsme pro vás připravili tištěný kalendář pro rok 2017,
ve kterém se dozvíte o připravovaných akcích na celý tento rok. Jedná se o přehled míst, kam můžete v Soběslavi
vyrazit za kulturou, vzděláním a sportem. Celoroční tištěný kalendář je podpořen aktuálním měsíčním přehledem,
který zveřejňujeme na vývěsce u informačního střediska
a na webových stránkách infocentra v odkazu aktuality.
Celoroční tištěný kalendář bude k dostání na MěÚ (mimo
sezonu), v hlavní sezoně v informačním středisku na náměstí, dále pak v knihovně, kulturním domě, muzeích
a kině. Věříme, že vám kalendář pomůže najít vaše oblíbené akce.					
-pim-

NOVÉ FORMÁTY INZERCE
Od 1. 5. 2017 vejdou v platnost nové velikosti inzerátů
1/16 a 1/18. Bližší informace o rozměrech a cenách
inzerce naleznete na webových stránkách města:
www.musobeslav.cz - menu - Soběslavská hláska.
-min-
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
4. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 21. února 2017.
Usnesení č. 4/043/2017

Rada města ukládá realizovat usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva města Soběslavi, které se konalo
15. 2. 2017.

Usnesení č. 4/044/2017

Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy
Komenského za rok 2016 předloženou ředitelem ZŠ
Mgr. Janem Holasem. Kladný výsledek hospodaření
ve výši 8.604 Kč bude převeden do rezervního fondu
školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán ZŠ
Komenského na rok 2017 v předloženém znění.

Usnesení č. 4/045/2017

Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy E. Beneše za rok 2016 předloženou ředitelem ZŠ
Mgr. Vlastimilem Říhou. Kladný výsledek
hospodaření ve výši 524,14 Kč bude převeden
do rezervního fondu školy. Rada města schvaluje
rozpočet a odpisový plán ZŠ E. Beneše na rok 2017
v předloženém znění.

Usnesení č. 4/046/2017
Rada města souhlasí s uzavřením veřejnoprávních
smluv s organizacemi a spolky na poskytnutí finančních příspěvků ze schváleného rozpočtu města na rok
2017 následujícím způsobem (viz tabulka).
Usnesení č. 4/047/2017

Rada města projednala Program odpadového hospodářství města Soběslavi na období 2017–2021 zpracovaný firmou ISES, s. r. o., Praha.

Usnesení č. 4/048/2017

10.000 Kč
Český svaz chovatelů ZO Soběslav
Český svaz včelařů Soběslav ZO
Soběslav
Ochrana fauny České republiky Votice
Český kynologický svaz ZKO Soběslav
Český rybářský svaz MO Soběslav
Český zahrádkářský svaz ZO Soběslav
Soběslavská chasa mladá
Obec Baráčníků Soběslav „Vitoraz“
Baráčníci – VI. župa B. Jablonského
Chrámový sbor sv. Petra a Pavla
Pěvecký sbor Novita Soběslav
Soběslavský žesťový orchestr
Dudácký taneční soubor Jitra Soběslav
Komorní pěvecký sbor Anonym Voice
Florbal Soběslav, z. s.
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické
Hudebně literární seskupení HAMAVE
Michaela Oubramová Radová
Svaz tělesně postižených Soběslav

5.000 Kč

činnost
okresní výstava drobného
zvířectva
farmářské trhy města

7.000 Kč

odborný seminář

10.000 Kč

25.000 Kč
5.000 Kč
1.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
18.000 Kč
13.000 Kč

činnost
činnost
dětské rybářské závody
činnost
činnost
akce, vystoupení
činnost

5.000 Kč
7.000 Kč
12.000 Kč
5.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč

činnost
činnost
činnost
setkání pěveckých sborů
činnost
činnost

15.000 Kč
15.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč

činnost
činnost
turnaje
školní turnaj pro ZŠ

8.000 Kč

Svaz diabetiků Tábor
TJ Sokol Soběslav
TJ Spartak – oddíl ledního hokeje

10.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
12.000 Kč
2.000 Kč
2.500 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
5.000 Kč
2.000 Kč
15.000 Kč
20.000 Kč

TJ Spartak – oddíl kopané Soběslav

10.000 Kč

TJ Spartak – „Sport pro všechny“ – ženy
Krasobruslařský klub Soběslav

3.000 Kč
15.000 Kč

Společnost „I MY“ Soběslav
SNN – poradenské centrum Tábor
Český červený kříž OS Tábor
Diakonie ČCE Rolnička

Rada města projednala žádost plk. Ing. Petra
Hojsáka, ředitele Hasičského záchranného sboru
JčK, ÚO Tábor, o poskytnutí příspěvku na činnost
profesionálních hasičů v roce 2017. Rada města
doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí
finančního daru ve výši 81.000 Kč Hasičskému
záchrannému sboru Jihočeského kraje, ÚO Tábor,
na zakoupení zkušebního zařízení na vzduchové
dýchací přístroje a mobilního startovacího vozíku
s nabíječkou pro potřeby Požární stanice Soběslav.

TJ Spartak – AIKIDO

10.000 Kč

Usnesení č. 4/049/2017

Švec cyklo team

45.000 Kč

Vodní záchranná služba Soběslav

40.000 Kč

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce „Kanalizace ul. Květnová v Soběslavi“, které se uskutečnilo 20. 2. 2017
na MěÚ Soběslav. Vítězem výběrového řízení
se stala firma RTi Czech, s. r. o., Soběslav, za cenu
1.085.479 Kč + DPH. Na druhém místě se umístila firma Rekonstrukce potrubí – REPO, a. s., Praha,
za cenu 1.311.535 Kč + DPH.

Usnesení č. 4/050/2017
Rada města na základě žádosti spolku Soběslávka,
z. s., souhlasí s použitím čtyř kontejnerů na tříděný
odpad v majetku města Soběslavi pro realizaci

10.000 Kč
Dům dětí a mládeže Soběslav

10.000 Kč
5.000 Kč

Aeroklub Soběslav

9.000 Kč

BUDO klub Soběslav
Veteran car club Soběslav
Mgr. Lenka Čápová – ABELIA
Město Tábor
školy Soběslav
Setkání s hudbou, o. s.
Soběslávka, z. s.
APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor
Pavel Snášel

5.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
4.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč

Živý betlém
činnost
Kreativ – 2x
činnost
činnost
akce Zkusme to spolu
Hračkofest
činnost
činnost
Dobrovol – festival
Rolničkování – oslava dne dětí
činnost
činnost
hokejové turnaje dětí
O pohár starosty města, turnaje
přípravek
činnost
akce, vystoupení
den dětí, zvonk. průvod,
karneval, …
Bambi 2017
vystoupení mažoretek a
roztleskávaček
činnost
Soběslavské okruhy, G.
Benedikt maraton
činnost
Den dětí, pálení čarodějnic
„Čarofest“
činnost
O pohár města Soběslavi 2017
silvestrovský běh ulicemi města
soutěž Talent roku
lehkoatletické závody škol
komorní festival 2017
činnost
činnost
Country festival Plovárna

Tabulka k usnesení č. 4/046/2017

4
aktivity GrafitEko.
Usnesení č. 4/051/2017
Rada města na základě žádosti ředitele Základní
školy Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50,
Mgr. Vlastimila Říhy souhlasí s vyřazením
elektrické sklopné pánve PAEL 80, chladnice
Vestfrost FKS 471 a drtiče odpadků z majetku
školy.

Usnesení č. 4/052/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit koupi pozemků p. č. 1985/13 o výměře
1.845 m2 a p. č. 2061/14 o výměře 3.403 m2, vše
v k. ú. Soběslav, od paní Heleny Fischbachové,
Praha.

Usnesení č. 4/053/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzájemné darování pozemků díl
k) o výměře 2 m2 oddělený z p. č. 3905/9, díl
e) o výměře 229 m2 oddělený z p. č. 3907/2, díl
b) o výměře 115 m2 oddělený z p. č. 3982/1, díl
f) o výměře 15 m2 oddělený z p. č. 3990/3, díl
a) o výměře 11 m2 oddělený z p. č. 3981, díl
g) o výměře 17 m2 oddělený z p. č. 3989, o celkové výměře 389 m2, v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za díl r) o výměře 0,36 m2
oddělený z p. č. 3905/10, díl o) o výměře 14
m2 oddělený z p. č. 3990/1, díl m) o výměře
4 m2 oddělený z p. č. 3905/10, díly t+s) o výměře 21 m2 oddělené z p. č. 3899, o celkové výměře 39,36 m2, v dosavadním vlastnictví města
Soběslavi.

Usnesení č. 4/054/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 28. 12. 2005
uzavřené mezi firmou PETA Bohemia, spol.
s r. o., Soběslav, městem Soběslav a Mateřskou
školou Soběslav, Nerudova 278, na pronájem
nemovitostí v Nerudově ulici v Soběslavi,
které užívá mateřská škola, kterým se upravuje
výše nájemného s ohledem na průměrnou roční
míru inflace v letech 2015 a 2016 s účinností
od 1. 1. 2017.

Usnesení č. 4/055/2017

Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o odstoupení firmy Chališ, s. r. o., Tábor, z výběrového řízení na dodavatele akce „Klapka
na odlehčení kanalizace u Hvížďalky v Soběslavi“ schváleného usnesením RM č. 3/040/2017
ze dne 7. 2. 2017.

Usnesení č. 4/056/2017

Rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci z programu Jihočeského kraje Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2017, Opatření č. 2: Stavební úpravy objektů občanské vybavenosti, na
realizaci projektu s názvem „Oprava střechy
v prostorách recepce a restaurace na Plovárně“ s celkovými náklady ve výši 271.318 Kč
včetně DPH. Spolufinancování města ve výši
54.264 Kč bude zajištěno ze schváleného rozpočtu města na rok 2017.

Usnesení č. 4/057/2017

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitelky
Mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru
750, Mgr. Aleny Krejčové s přijetím věcného
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daru – vysavače Samsung SC 54F0 za cenu
1.899 Kč včetně DPH od fyzické osoby
do majetku školy.

Usnesení č. 4/058/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a firmou Universal
Solutions, s. r. o., Písek, na zpracování
a podání žádosti o finanční podporu, organizaci
výběrového řízení a kompletní administraci
projektu „Rybník Nový u Soběslavi – posílení
přirozené funkce krajiny“ z Operačního
programu Životní prostředí na rok 2017,
číslo výzvy 55, prioritní osa 4.3, specifický
cíl: Posílit přirozené funkce krajiny, za cenu
46.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 4/059/2017

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti 1+0
v Kadlecově ulici čp. 306 v Soběslavi do nájmu
Josefu Dudovi.

Usnesení č. 4/060/2017

Rada města souhlasí s použitím znaku města
Soběslavi na kartě požární stanice HZS
v Soběslavi pro potřeby GŘ HZS ČR.

Usnesení č. 4/061/2017

Usnesení č. 5/064/2017
Rada města souhlasí s úpravou dispozičního
řešení smuteční síně na hřbitově v Soběslavi
dle návrhu zpracovaného Ing. arch. Jaromírem
Kročákem, České Budějovice.

Usnesení č. 5/065/2017

Rada města bere na vědomí celkové vyúčtování
všech položek ceny vodného a stočného
v roce 2016 zpracované provozovatelem
vodohospodářského majetku města firmou
ČEVAK, a. s., České Budějovice. Kladný
výsledek ve výši 146.567 Kč bude zahrnut
do rozpočtu města v letošním roce.

Usnesení č. 5/066/2017

a) Rada města bere na vědomí výsledek
inventarizace majetku a závazků města
Soběslavi, městských částí Chlebov a Nedvědice
a Sboru dobrovolných hasičů, provedené
k 31. 12. 2016, dle zápisu předloženého
tajemníkem MěÚ Soběslav Ing. Radkem
Bryllem.
b) Rada města souhlasí s vyřazením majetku
z evidence za rok 2016 dle návrhu předloženého
inventarizační komisí.

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z programu Jihočeského kraje, výzva Podpora
školství – Opatření č. 2: Vybavení školních
zahrad, na projekt „Zahrada našich snů –
zahrada jako příležitost“ na pořízení investice –
lanového centra pro MŠ Duha Soběslav, sídliště
Míru 750, s celkovými náklady 241.920 Kč.
Spoluúčast projektu hradí zřizovatel – město
Soběslav.

Usnesení č. 5/067/2017

USNESENÍ

Usnesení č. 5/068/2017

5. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 7. března 2017.
Usnesení č. 5/062/2017

Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Soběslav, Nerudova ul., za rok 2016
předloženou ředitelkou MŠ Bc. Evou Kuklovou. Kladný výsledek hospodaření ve výši
1.818,84 Kč bude rozdělen následujícím způsobem: 500 Kč do fondu odměn a 1.318,84 Kč
do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový plán
MŠ Nerudova ul. na rok 2017 v předloženém
znění.

Usnesení č. 5/063/2017

Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Duha Soběslav, sídliště Míru, za rok
2016 předloženou ředitelkou MŠ Mgr. Alenou
Krejčovou. Kladný výsledek hospodaření
ve výši 59.994,16 Kč bude rozdělen následujícím
způsobem: 38.000 Kč do fondu odměn
a 21.994,16 Kč do rezervního fondu školy.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán MŠ Duha na sídlišti Míru na rok 2017
v předloženém znění.

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o převodu práv a povinností z územního
rozhodnutí mezi městem Soběslav a E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, v souvislosti
s realizací akce „Komunikace a inženýrské sítě
pro RD u sídliště Svákov – 2. etapa Soběslav“,
kterými se postupují práva a povinnosti
související s energetickým zařízením – přeložka
kabelů VN a rozvody NN na společnost E.ON.
Rada města souhlasí s ukončením smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 2. 2009
uzavřené mezi městem Soběslav a spolkem
A. J. V. A. centrum, o. s., Soběslav, na pronájem
nebytového prostoru v domě čp. 1/I v Soběslavi
dohodou ke dni 31. 12. 2016.

Usnesení č. 5/069/2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p. č. 3664/107
o výměře 4 122 m2, p. č. 3664/119 o výměře 869 m2, p. č. 3664/80 o výměře 2 400 m2,
p. č. 3768/57 o výměře 3 915 m2 a část p. č.
3805/8 o výměře 3 400 m2, vše v k. ú. Soběslav,
společnosti Dividend plus, spol. s r. o., Tábor,
za účelem scelení pozemků v průmyslové zóně
u dálnice D3 v Soběslavi.

Usnesení č. 5/070/2017

Rada města jmenuje komisi pro výběr dodavatele
akce „Klapka na odlehčení kanalizace
u Hvížďalky v Soběslavi“, která se uskutečnila
17. 3. 2017 v 13:00 hod. na MěÚ Soběslav,
v následujícím složení:
členové:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
• Mgr. Petr Valeš – člen RM
• Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ
náhradníci:
• Mgr. Petr Lintner – člen RM
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• Zdeněk Vránek – člen ZM
• Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ

Usnesení č. 5/071/2017

Rada města souhlasí na základě žádosti
ředitelky Senior-domu Soběslav Ing. Ziny
Petráskové s přijetím věcných darů – 24 balení
mycích žínek a 10 balení vatových tyčinek
v hodnotě 1.931,40 Kč od firmy Dentimed,
s. r. o., Litomyšl, a použitého invalidního vozíku
v hodnotě 1.000 Kč od fyzické osoby
do majetku Senior-domu.

Usnesení č. 5/072/2017

Rada města souhlasí s přijetím finančních darů
Senior-domem Soběslav od okolních obcí dle
seznamu předloženého Ing. Zinou Petráskovou,
ředitelkou Senior-domu Soběslav, za účelem
zajišťování pečovatelských služeb v těchto obcích.

Usnesení č. 5/073/2017

Rada města na základě žádosti ředitelky Seniordomu Soběslav Ing. Ziny Petráskové souhlasí
s vyřazením profesionální pračky IPSO HC 60
z majetku organizace.

USNESENÍ
6. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 21. března 2017.
Usnesení č. 6/074/2017

Rada města schvaluje účetní závěrku Kulturního domu města Soběslavi za rok 2016 předloženou ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 23.191,78
Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
20.000 Kč do fondu odměn a 3.191,78 Kč
do rezervního fondu organizace. Rada města
schvaluje rozpočet a odpisový plán Kulturního
domu města Soběslavi na rok 2017 v předloženém znění.

Usnesení č. 6/075/2017

Rada města schvaluje účetní závěrku Seniordomu Soběslav za rok 2016 předloženou
ředitelkou S-domu Ing. Zinou Petráskovou.
Kladný výsledek hospodaření ve výši 27.949,24
Kč bude rozdělen následujícím způsobem:
5.589 Kč do fondu odměn a 22.360,24 Kč
do rezervního fondu organizace.
Rada města schvaluje rozpočet a odpisový
plán Senior-domu Soběslav na rok 2017
v předloženém znění.

Usnesení č. 6/076/2017

Rada města souhlasí s programem 13.
zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které
se uskuteční ve středu 19. 4. 2017 od 18:00 hod.
v malém sále Kulturního domu města Soběslavi:
• Závěrečný účet města za rok 2016
• Změna č. 1 rozpočtu města v roce 2017
• OZV č. 1/2017, kterou se mění OZV
č. 2/2016 o nočním klidu
• Majetkové převody
• Různé
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Usnesení č. 6/077/2017

Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 7/094/2016 ze dne 5. 4. 2016 schvaluje
doplněný ceník inzerce v Soběslavské hlásce
předložený Ing. Michaelou Novákovou,
redaktorkou Hlásky, s platností od 1. 5. 2017.

Usnesení č. 6/078/2017

Rada města projednala žádost společnosti
Cznet.cz, Praha, o umístění sítě elektronických
komunikací nadzemního vedení ve výšce 25 m
mezi bytovými domy čp. 705 a 514 v Soběslavi
nad pozemky ve vlastnictví města Soběslavi
parc. č. 2103/57, 2103/59, 2103/19, 2103/21,
2103/22, 2103/31, 2103/32, 3957 a 1548/1
v k. ú. Soběslav.
Rada města s umístěním uvedeného nadzemního
vedení nesouhlasí.

Usnesení č. 6/079/2017

Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního
programu, Specifický cíl 2.5 Snížení energetické
náročnosti v sektoru bydlení, Výzva č. 37
Energetické úspory v bytových domech II, na
realizaci projektu s názvem „Zateplení domu čp.
109/I v Soběslavi“ s celkovými náklady ve výši
3.048.600 Kč včetně DPH. Spolufinancování
města ve výši 2.117.629 Kč bude zajištěno
z rozpočtu města v roce 2017.

Usnesení č. 6/080/2017

Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 10. 2. 2017 uzavřené
mezi městem Soběslav a firmou REGIO projekt,
s. r. o., Tábor, kterým se prodlužuje termín
zpracování žádosti o dotaci projektu „Zateplení
domu čp. 109/I Soběslav“ z 15. 3. 2017
do 31. 3. 2017.
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a památkové péče MěÚ Ing. arch. Dagmar
Buzu.

Usnesení č. 6/085/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zhotovení věci na zakázku mezi městem
Soběslav a Jiřím Čápem, Kardašova Řečice,
na renovaci dřevěných euro oken v domě
s pečovatelskou službou v Mrázkově ulici
čp. 745 v Soběslavi, poškozených vichřicí
v roce 2016, za cenu 325.000 Kč.

Usnesení č. 6/086/2017

Rada města souhlasí na návrh bytové komise
s přenecháním městského bytu velikosti 1+0 na
adrese Soběslav, část Soběslav II, Kadlecova
čp. 321, do nájmu Milanu Lopušanovi, bytu
velikosti 3+1 na adrese Soběslav, část Soběslav
I, náměstí Republiky čp. 109, do nájmu Ivanu
Gaislerovi a bytu velikosti 3+1 na adrese
Soběslav, část Soběslav I, Protifašistických
bojovníků čp. 134/14, do nájmu Lence
Novákové.

Usnesení č. 6/087/2017

Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním
„Jarního jarmarku Rolničky“, který pořádá
Diakonie ČCE – středisko Rolnička Soběslav
v sobotu 8. 4. 2017 od 8.30 hod. do 12.00 hod.
na náměstí Republiky v Soběslavi.

Usnesení č. 6/088/2017

Rada města souhlasí na základě žádosti ředitele
Kulturního domu města Soběslavi s použitím
fondu investic organizace ve výši 158.470 Kč
na nákup klavírního křídla August Förster.

Usnesení č. 6/081/2017

Rada města souhlasí s výpovědí smlouvy
o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 2. 2013
uzavřené mezi městem Soběslav a JUDr.
Miroslavem Noskem, Tábor, na pronájem
nebytového prostoru v domě čp. 59, Soběslav I
(budova MěÚ), ke dni 30. 6. 2017.

Usnesení č. 6/082/2017

Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo mezi městem Soběslav a Ing. arch.
Jaromírem Kročákem, České Budějovice,
na zpracování projektové dokumentace
pro realizaci akce: „Úpravy západní části
prostoru za náměstím Republiky v Soběslavi –
4. etapa“ za cenu 62.200 Kč + DPH.

Usnesení č. 6/083/2017

Rada města schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele akce: „Mariánský sloup
na náměstí Republiky, obnova restaurátorem“,
které se uskutečnilo 8. 3. 2017 na MěÚ Soběslav.
Vítězem výběrového řízení se stala firma
MgA. Jan Korecký, s. r. o., Prachatice, za cenu
355.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 6/084/2017

Rada města souhlasí s realizací akcí v rámci Programu regenerace městské památkové
zóny Soběslav pro rok 2017 dle návrhu předloženého vedoucí oddělení územního plánování

ÚŘEDNÍ DNY
JUDr. Ing.
Miroslav Nosek
advokát na Městském úřadě
nám. Republiky 59, Soběslav
každé pondělí od 12:00 do 16:30
malá zasedací místnost č. 317, 2. p.
Tel. 777 794 871

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

JUDr. Stanislav Hroch
Středa 5. 4. a 19. 4.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ PLOCHY NÁMĚSTÍ
Rekonstrukce centrální plochy náměstí Republiky v Soběslavi má
již svou definitivní podobu (viz situace). Do návrhu zpracovaného
Ing. arch. Jaromírem Kročákem byly zapracovány připomínky vzešlé
z veřejného projednání na jednání zastupitelstva města, které se konalo
15. 2. 2017. Posledním bodem k diskusi je materiál, ze kterého bude
zhotovena centrální plocha tak, aby byla příjemná pro chůzi a zároveň

po ní mohly pojíždět těžší nákladní automobily obsluhující akce, jež
se na náměstí konají. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce
náměstí je přelom léta a podzimu letošního roku s dokončením na začátku
července roku příštího. Bližší informace zveřejníme v Hlásce před
zahájením stavebních prací.
Ing. Jindřich Bláha, starosta města

ZASTUPITELÉ SOBĚSLAVI SCHVÁLILI HOLÝ NESMYSL

Soběslavští zastupitelé v prosinci 2016 schválili novou vyhlášku “K zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku”. Obsahuje hned
několik rozporuplných bodů, na kterých se však
zastupitelé shodli většinou hlasů.
Velká omezení se týkají psů chovaných ve městě. Nově pes nesmí vstoupit na travnaté plochy
na náměstí Republiky ani na trávníky v ulici
Horní příkopy včetně okolí hradu. Vyhláška zároveň zakazuje volný pohyb psů na celém území
města Soběslav. Toto omezení je však v rozporu
s právním výkladem ministerstva vnitra, podle kterého by obec měla vymezit prostory pro
volné pobíhání psů v tzv. dostupné vzdálenosti.
Zákon o ochraně zvířat totiž stanoví povinnost
zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené
podmínky. Zákon dále stanoví, že pokud obec

vymezí prostory pro volný pohyb psů mimo veřejná prostranství (což se v případě Soběslavi
stalo, protože volný pohyb psů je zakázán na celém zastavěném území města) musí obec zajistit
souhlas majitelů pozemků, kde je volné pobíhání psů povoleno (což se nestalo). V diskusi
k tomuto bodu vystoupila paní Zbytovská, která
vyslovila přesvědčení, že pes se může vyvenčit
na vodítku, že při tom nemusí běhat, a že lidé,
kteří bydlí v paneláku, si nemají pořizovat psy,
kteří potřebují běhat.
K problému se vyjádřil také pan Nedvěd, který požadoval větší přísnost při odklízení psích
bobků. S tím se dá souhlasit. Pokud nebude dodržování jakékoli vyhlášky vymáháno, je zbytečné ji vyhlašovat. Já však pochybuji, že novou
vyhlášku budou občané respektovat a nevěřím,

že její dodržování městská policie zvládne ohlídat. Vyhláška by měla lidem zejména pomáhat,
občané by měli mít zájem na jejím dodržování a s městskou policií by měli spolupracovat.
V žádném městě jsem například neviděl v prostorách vymezených pro volné pobíhání psů (na
takzvaných psích loukách) neuklizený bobek od
psa. Proč asi?
Vyhláška dále stanovuje, že pes musí být opatřen evidenční známkou. Vyhláška tak zcela ignoruje existenci čipů, které vyžaduje nařízení
Rady Evropy. K tomuto bodu diskutovala paní
Hánová, která zastupitelům podala mylnou
informaci, že čtečka na čipy stojí půl milionu
korun. Pravdou je, že městská policie si může
čtečku koupit za necelých 3 000 Kč (http://
www.bestpet.cz/cz-detail-1095970-ctecka-ci-
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pu-pro-psy-kocky-kone-plazy-a-dalsi-mazlicky.html).
Dalším sporným bodem nové vyhlášky
je způsob vylepování plakátů ve městě.
V tomto bodě je vyhláška města Soběslav
v přímém rozporu se zákonem 491/2001
O volbách do zastupitelstev obcí. Zákon
dává možnost starostovi vyhradit plochy
pro výlep volebních plakátů, což přijatá
vyhláška nepřipouští. Většina zastupitelů
si již zřejmě nevzpomíná, že takové plochy v Soběslavi existovaly zrovna v době,
kdy někteří z nich usilovali o své zvolení
do zastupitelstva. Dnes, když v něm sedí, už
zřejmě není důvod dávat opozici k dispozici
nějaké plochy pro její prezentaci, že?
V nové vyhlášce je dále požadavek, aby
všechny venkovní akce byly ukončeny do 22
hodin, nestanoví-li obecně závazná vyhláška
města Soběslavi jinak. Žádná vyhláška ale
jinak nestanovuje, máme pouze vyhlášku
o nočním klidu a ta o ukončení akcí nic

neříká, pouze stanovuje výjimky z dodržování nočního klidu. Například Kubešova
Soběslav narušovat noční klid může. Naopak o půlnoci o Noci kostelů již nebudou
moci znít zvony. Zřejmě se zde předem
předpokládá, že v tomto bodu nebude vyhláška vymáhána tak striktně a bude záležet,
nad kým městská policie přimhouří oko.
Nepovedenou vyhlášku jsem navrhl vrátit
k přepracování, což bohužel neprošlo.
Pro uvedené nesmysly zvedli ruku: Bláha,
Dančišin, Domová, Drachovský, Hánová,
Chabr, Krejčová, Kříž, Lintner, Lintner,
Modl, Molíková, Nedvěd, Pánek, Pehe, Valeš, Zbytovská.
Dám podnět kontrolnímu výboru, aby se vyhláškou o místním pořádku zabýval. Pokud
není v souladu se zákonem, měla by být neplatná.
Ing. Martin Kákona,
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Pozn. redakce ke zveřejněným
článkům na str. 6 - 7
Soběslavský zastupitel Martin Kákona zaslal
do redakce Soběslavské hlásky příspěvek s názvem Zastupitelé schválili holý nesmysl, jehož celé
znění si můžete přečíst na straně 6-7. Redakce
Soběslavské hlásky nepovažovala jeho stylistické
a rétorické znění za vhodné k otištění v měsíčníku, proto byl pan Kákona vyzván k jeho částečnému přepracování, tj. vypuštění útočných
a urážlivých frází, které jsou v rozporu s dobrými mravy. Autor článku tak odmítl učinit.
V tomto čísle Soběslavské hlásky tedy článek
zveřejňujeme v souladu s Tiskovým zákonem,
redakce se však s jeho formou neztotožňuje.
Aby byly zavádějící informace a věcné chyby
v textu uvedeny na pravou míru, je článek otištěn
s reakcí kompetentní osoby.
za redakci Michaela Nováková

zastupitel za Piráty pro Soběslav

REAKCE NA PŘÍSPĚVEK ING. KÁKONY
Nová Obecně závazná vyhláška města Soběslavi č. 3/2016 o místních záležitostech veřejného
pořádku schválená ZM v prosinci 2016 nahradila původní vyhlášku č. 4 z roku 2008. Důvodem vydání nové vyhlášky byla především
nutnost vypuštění ustanovení o nočním klidu,
která byla přesunuta do zcela nové vyhlášky
č. 2/2016 o nočním klidu. Na začátku je nutné konstatovat, že pravidla přípravy, schválení a kontroly zákonnosti obecně závazných
vyhlášek obcí a měst mají svá zákonem daná
pravidla. Každý návrh vyhlášky je před projednáním v zastupitelstvu města zaslán ministerstvu vnitra odboru veřejné správy dozoru
a kontroly ke kontrole zákonnosti jejího znění.
Stejně tak je tomu i po jejím schválení v zastupitelstvu. Stejně tak tomu bylo i v případě
zmíněných vyhlášek č. 2/2016 a 3/2016, kdy
ministerstvo neshledalo rozpor těchto vyhlášek
se zákony ČR.
Tvrzení uvedená v příspěvku Ing. M. Kákony
vidím jako tvrzení nepřesná, vytržená ze souvislostí a ve většině případů nepravdivá. Plochy
se zákazem vstupu psa byly vymezeny již
v předchozí vyhlášce o místních záležitostech veřejného pořádku v roce 2006 a dále
v roce 2008, a to v souladu s § 24 odst. 2 zák.
č. 246/1996 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Jedná se především o dětská hřiště, pískoviště
a další plochy určené k hraní dětí. Nová vyhláška v příloze č. 1 pouze rozšiřuje seznam těchto
ploch o plochy v ul. Horní příkopy, které hojně
navštěvují děti z mateřských škol a školní družiny při ZŠ Komenského a jsou dětmi rovněž
využívány v zimním období. Travnaté plochy
na nám. Republiky byly do vyhlášky zařazeny na základě žádosti občanů z důvodu jejich
častého znečišťování psími exkrementy. Přesný
výčet těchto ploch je možno nalézt v příloze č. 1
vyhlášky č. 3/2016.
Co se týče zákazu volného pohybu psů je nutno
nejdříve objasnit vlastní pojem „volné pobíhání psů“. Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství,

a to pod kontrolou nebo dohledem držitele psa.
Tvrzení Ing. M. Kákony o údajném zákazu
volného pobíhání psů „po celém území města Soběslavi“, je zcela nepravdivé. Pokud by
se zákaz volného pohybu psů vztahoval na celé
území města Soběslavi, tak jak se zmiňuje Ing.
M. Kákona, jednalo by se o celé katastrální území Soběslavi a dále katastrální území městských
částí Chlebov a Nedvědice. Zákaz volného pobíhání psů je však vyhláškou vymezen v podstatě pouze souvislou zástavbou v Soběslavi,
a to opět již od roku 2008 respektive od roku
2006. V obcích Chlebov a Nedvědice není volný pohyb psů nijak omezen. Je samozřejmé,
že pohyb psa na vodítku je možný i v zastavěné části města. Novou vyhláškou došlo pouze
k rozšíření tohoto zákazu o plochu nové zástavby rodinnými domy v lokalitě za sídlištěm
Svákov pod bývalou centrální kotelnou. Přesné
vymezení najdete v příloze č. 2 této vyhlášky.
Důvodem tohoto vymezení je ochrana občanů
a rovněž vlastních psů. Vymezení je zcela v souladu s výkladem ministerstva vnitra i se zákonem o ochraně zvířat proti týrání.
Co se týče údajné ignorace čipů pro označování
psů naší vyhláškou, má vyhláška města za úkol
stanovit jasný a přesný způsob evidence psů.
A tím je v našem případě evidenční známka,
kterou obdrží každý držitel psa oproti uhrazení
místního poplatku. Vyhláška nezakazuje, aby
si majitel nechal svého psa označit čipem nebo
vytetovaným číslem. To je na libovůli majitele
psa.
Co se týče plakátovacích ploch, město v posledních letech plakátovací plochy modernizovalo a výrazně zvětšilo jejich počet, nyní je jich
na území města celkem 13. Jejich soupis včetně
zákresu v mapě je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 3/2016. Ustanovení vyhlášky v této části
řeší zveřejňování nejrůznějších, sportovních,
kulturních akcí, diskoték a jiných akcí prostřednictvím plakátovacích ploch v majetku města.
Pravomoc starosty města vyhradit další plochy
pro výlep volebních plakátů v době volební

kampaně, a to podle zákona o volbách do zastupitelstva obcí není touto vyhláškou nijak dotčena.
Co se týče podmínek konání venkovních akcí
a údajného požadavku na „ukončení všech venkovních akcí do 22:00 hodin“ je nutno předem
konstatovat, že takový požadavek nová ani
původní vyhláška z roku 2008 neobsahovala
a neobsahuje. Stále platí obecné pravidlo, že nikdo nesmí žádným způsobem narušovat právo
občanů na noční klid, který je vymezen dobou
od 22:00 hodin do 06:00 hodiny ranní.
Vyhláška č. 3/2016 v čl. 5 stanoví pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních akcí, diskoték, tanečních zábav a podobných hudebních produkcí
v podobě živé i reprodukované hudby podmínky, přičemž jednou z nich je ukončení akce
do 22:00 hodin, nestanoví-li vyhláška města Soběslavi jinak. Důvodem této podmínky
je ochrana veřejného pořádku a zajištění práva občanů na noční klid. Požadavek ukončení
se týká pouze akcí výše popsaných, protože
u nich lze předpokládat, že by jejich pokračováním po 22:00 hodině docházelo k narušování veřejného pořádku a práva občanů na noční klid. Povinnost ukončení do 22:00 hodin
se netýká celé řady akcí, jako např. Noc kostelů, které svým průběhem noční klid nenarušují.
Je skutečností, že výklady legislativy v této oblasti se v současnosti mírně mění, a tak je možné, že tato část vyhlášky bude v dohledné době
novelizována.
Vedle této vyhlášky pak existuje vyhláška
č. 2/2016 o nočním klidu, která zcela přesně
vyjmenovává akce či dny, kdy je doba nočního
klidu zkrácena.
Přesné znění vyhlášky města č. 2/2016 o nočním klidu a vyhlášky města č. 3/2016 o místních
záležitostech veřejného pořádku je k dispozici
na odboru organizačním a správy majetku MěÚ
v Soběslavi a na internetových stránkách města.
Ing. Radek Bryll
tajemník MěÚ Soběslav

duben 2017
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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2017.
V souladu s novelizovanými „Zásadami pro
užití neinvestičních prostředků z rozpočtu
Ministerstva kultury České republiky“, stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017, vyhlašuje město
Soběslav, jako obec s rozšířenou působností,
2. kolo pro předkládání žádostí.

že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Ctiborová
telefon: 381 508 153

Uzávěrka příjmů žádostí je 30. dubna 2017

E-mail: ctiborova@musobeslav.cz

Finanční alokace pro rok 2017: 646 000 Kč

Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu kulturních památek, které
se nalézají mimo památkové rezervace a zóny,
a které nejsou prohlášeny za národní kulturní památky, popř. na obnovu movité kulturní
památky pevně spojené se stavbou, jako jsou
např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud
je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě,

Městský úřad Soběslav

Úplné znění Zásad pro užití neinvestičních
prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury
ČR, stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností, je spolu s formulářem žádosti o poskytnutí příspěvku
a seznamem povinných příloh ke stažení
na webových stránkách Ministerstva kultury
ČR www.mkcr.cz. Podrobné informace též získáte na uvedeném kontaktu.

Adresa pro doručení žádostí:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
Oddělení územního plánování
a památkové péče
náměstí Republiky 59
392 01 Soběslav

ODPADY UKLÁDEJME POUZE
DO URČENÝCH NÁDOB
Město Soběslav má neustále problémy s odpady okolo sběrných
nádob na odpad. Nepořádek ve formě krabic, igelitových tašek
a pytlů se vyskytuje hlavně v okolí nádob na tříděný odpad, jak
je vidět z fotografie. Svoz odpadu se tak prodražuje, protože
svozová firma RUMPOLD s.r.o. nesváží odpad umístěný mimo

nádoby. Občané, kteří odpady ukládají mimo nádoby si možná
ani neuvědomují, že mohou být předvoláni a může s nimi být
řešen přestupek pro zakládání černé skládky. Proto odpady, které
nelze dát do sběrných nádob, nenechávejte u sběrných nádob
a odneste je na sběrný dvůr. Přispějete tak k udržení pořádku
ve městě.
Jan Mošnička, odbor životního prostředí

DĚKUJEME, ŽE UDRŽUJETE
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ČISTÁ
Do redakce jsme obdrželi fotografii odpadu na silnici nedaleko Chlebova. Děkujeme autorovy fotografie, který si nepřeje
být jmenován, že sám a svými vlastními prostředky nepořádek uklidil. Zároveň připomínáme blížící se celorepublikovou akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, která proběhne
8. dubna a do které se může zapojit úplně každý.
-min-

Ing. Miroslava Ctiborová
odbor územího plánování a památkové péče

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 2017 vždy
v pondělí od 15 hodin do 19 hodin
přistavovány na následujících místech v těchto termínech:

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.

1. stanoviště U Jatek, Zátkova ul.:
3. 4., 8. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2.
10., 6. 11.

S případnými dotazy se můžete obrátit na pracovníka SMS, s.r.o. – Václav
Novotný,

2. stanoviště Chovatelé, Autobusové
nádraží: 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7.,
14. 8., 11. 9., 9. 10., 13. 11.

tel. 381 477 212, 775 736 788, e-mail:
novotny@smsob.cz,

3. stanoviště Wilsonova ul., U Nového rybníka: 17. 4., 22. 5., 19. 6.,
17. 7., 21. 8., 18. 9., 16. 10., 20. 11.
4. stanoviště Chlebov, Nedvědice:
24. 4., 29. 5., 26. 6., 24. 7., 28. 8.,
25. 9., 23. 10., 27. 11.

PROVOZNÍ DOBA SMS
- POKLADNÍ HODINY
Po
Út
St
Čt
Pá

6 - 11
6 - 11
6 - 11
6 - 11
6 - 11

12 - 14
12 - 14
12 - 16
12 - 14

Do kontejnerů nelze odkládat kuchyňský ani živočišný odpad stejně
jako směsný komunální odpad. Větve
je možno odložit pouze do kontejneru
určeného na větve.

nebo na pracovníka MěÚ Soběslav,
odbor ŽP – Ing. J. Mošnička,
tel. 381 508 158, 776 280 186, e-mail:
mosnicka@musobeslav.cz.
Jan Mošnička, odbor životního
prostředí

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
od 1. 4. do 31. 10.
Po, Út a Čt
So

14.30 - 18:00
8:00 - 12:00

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

duben 2017
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narození:
Albert Nevlida
Leontina Drtinová
Tereza Nováková
Karolína Nápravníková
Nově narozeným občánkům
přejeme šťastný život.
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VZPOMÍNÁME
Odešels tou cestou, kterou jde každý sám, jen dveře vzpomínek jsi tu zanechal dokořán. Jen kytičku kvítí na hrob můžeme
ti dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 7. 4. 2017 bude 16. výročí úmrtí
drahého manžela, tatínka a dědečka
Jaroslava Švepeše ze Soběslavi.
Se smutkem v srdci stále vzpomínají
manželka Vlasta, děti Lubomír, Jaroslav
a Andrea a vnučky.

Úmrtí:
Petr Podlešák
Věra Kubešová
Miloslav Maňour
Anna Kolínová
Jan Kadlec
Vladimír Vašta

Čas plyne,
zůstávají ...

Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

S láskou manželka a děti
s rodinami.

Dne 21. 4. 2017 uplyne 20 let, co nás navždy
opustila naše milovaná
maminka paní Helena
Moravcová.

vzpomínky

14. 4. 2017 uplyne 10 let,
co nás opustil manžel, tatínek a dědeček Jiří Mašek.

Dne 30. dubna oslaví 94. narozeniny paní Marie Trucová
ze Soběslavi. Milá maminko,
přejeme Ti do dalších let dostatek zdraví, štěstí, radosti a k tomu
pohodu na těle i na duchu.
Ze srdce jménem celé rodiny
dcera Irena a syn Rudolf.

Láska je smyslem našeho života. Není tento výrok otřepaný a slovo láska tak pokroucené? Nebylo by lépe se slovu láska vyhýbat, aby snad nedošlo k nedorozumění?
Slovem láska vyjadřujeme to, co všichni nosíme ve svém srdci - touhu být přijat a touhu
přijmout druhého. Zní to příliš idealisticky? Křesťanská zvěst, kterou znovu vrcholně
oslavujme o velikonočních svátcích, nám osobním bytostným způsobem v osobě Ježíše
Krista sděluje, že Bůh je Láska, která touží po přijetí a sama přijímá každého člověka.
Láska je silnější než smrt je parafráze starozákonního textu z Písně písní o vášnivé
lásce Boha k člověku. Velikonoční příběh smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista tuto
lásku ukazuje v plnosti. On daruje svůj život. On - milující zemře za milovanou. Smrt
nemá poslední slovo. Láska přemáhá smrt a dává skutečný život. Už zde není rozdělení
a odsouzení, ale sjednocení v lásce - plné přijetí. Tento velikonoční příběh uzdravuje
všechna naše pokroucení lásky, nedostatek touhy přijmout sami sebe a toho druhého milovat. Jenom velikost lásky ke mně, která mě uzdravuje, sjednocuje a mé rozhodnutí
chtít tuto lásku žít, dává smysluplnost našim životům.
Bez velikonočního příběhu o vášnivé lásce Boha k člověku se zdají naše životy tak
prázdné a banální. I letošní Velikonoce nás mocným způsobem zvou k zásadní otázce.
Čím je naplněn můj život? Přijetím - láskou...?
Radostné a pokojné svátky velikonoční přeje
Jan Hamberger, farář

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
bohoslužby v kostele sv. Petra a Pavla:
• 9. dubna, Květná neděle (Pašijová)
- začátek na náměstí v 9:30 h
• 13. dubna, Zelený čtvrtek - 18:00 h
• 14. dubna, Velký pátek - 9:00 h - křížová cesta - 17:00 h (velkopáteční
obřady)
• 15. dubna, Bílá sobota - 8:00 h

S láskou vzpomíná syn
Ladislav a dcera Helena
s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěly poděkovat celému kolektivu sestřiček, sanitářek, rehabilitačním pracovníkům
za úžasnou péči, kterou věnovali po celou dobu pobytu
v Senior-domu Soběslav naší babičce Marii Turkové.
Neméně patří náš dík za empatii a vstřícnost Mgr. Ladě
Haplové a paní ředitelce Ing. Zině Petráskové.
Děkujeme.
Taťána Šimková a Lenka Jináčková

LÁSKA JE SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT

- ranní chvály s četbou u „Božího
hrobu“- od 8:00 h do 20:30 h bude
otevřený kostel - 20:30 h - Velikonoční
vigilie - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
• 16. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně - 9:30 h
• 17. dubna, Pondělí velikonoční - 9:30 h

Za život projdeme mnoho cest,
směřují tam i zpět.
Jsou deštivé i slunné,
veselé i smutné.
Kam směřují cesty další,
život zdá se mi nějak kratší.
Na další cestě sejdem se jindy,
teď chybíš nám tu WENDY.

Dne 12. 4. 2017 uplyne 25 let, co nás navždy
opustil pan Josef Podráský a dne 4. 5. 2017
uplyne 10 let, co nás navždy opustila paní
Marie Podráská z Dvorců.
S láskou v srdci stále vzpomínají dcera Marie s manželem a vnoučata Petra, Monika
a Roman s rodinami.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli
v pondělí 6. března rozloučit s panem Janem Kadlecem.
manželka a dcery
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především řád a jistoty. Vzhledem k termínu
na začátku velikonočních svátků jistě přijde
řeč i na s nimi spojené tradice.
BLATSKÝ KRAJ V PÍSNÍCH KARLA
WEISE

„OD TÁBORA ...“ DO VIETNAMU
Ve středu 5. 4. od 17 hodin v Rožmberském
domě nás čeká poslední přednáška
18. ročníku cyklu „Od Tábora až na konec
světa“. S Alešem Vančurou (původně z Plané
nad Lužnicí) a Hankou Sochančakovou
již potřetí navštívíme jihovýchodní Asii.
Po Myanmaru alias Barmě („země plná
naděje“, přednáška v roce 2013) a Laosu
(„země plná pohody“, přednáška v roce 2015)
nás tentokrát čeká Vietnam – „země plná
paradoxů“. Přijďte se podívat, jak vypadá
stát, který vesměs známe jen jako domovinu
řady našich spoluobčanů.
„STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI“
O FOLKLORNÍCH TRADICÍCH
Ve středu 19. 4. od 17 hodin v Rožmberském
domě zakončíme i historicko-vlastivědný
cyklus. Prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity
připomene folklorní tradice nejen jako
soubor více méně půvabných exponátů
v muzejní vitríně. Dozvíte se, že jejich
původní funkce byla zcela jiná. Byly
souřadnicemi společenského i individuálního
života, stávaly se pravidly, která do lidské
existence kromě krásy a radosti vnášela

155. výročí narození Karla Weise připomene
v pátek 21. 4. od 18 hodin ve veselském
Weisově domě komponovaný pořad, v němž
vystoupí místní soubor Blatka, který se dílu
Karla Weise dlouhodobě věnuje.
SVĚTADÍLY Z KERAMIKY
Do dálek se tentokrát vypravíme nejen díky
cestopisnému přednáškovému cyklu, ale
také na úvodní výstavě letošní soběslavské
muzejní sezony. Již 13. prezentace tvorby
dětí i dospělých z keramických kroužků
a kurzů soběslavské pobočky DDM Tábor
vedených Janou Povondrovou totiž nese
název Světadíly. Vernisáž se uskuteční
v pátek 28. 4. v 18 hodin, o hudbu se tentokrát
postarají soběslavští Kocouři. Výstava
v Rožmberském domě pak potrvá až do 27. 5.
BRÁNY MUZEÍ SE OTEVÍRAJÍ
V sobotu 29. 4. zahajujeme letní návštěvnickou sezonu Blatského muzea. Od tohoto víkendu až do konce září tak můžete
denně kromě pondělí (9:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00) navštívit dva muzejní objekty,
k nimž před prázdninami přibude i třetí.
V soběslavském Rožmberském domě
na Vás čeká největší přírodovědná expozice
v jižních Čechách a také expozice „Soběslav
– město pětilisté růže“ s modelem města

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
VÝSTAVA
V dubnu budou patřit prostory knihovny Mateřské škole Duha Soběslav.
Představí se nám výstavou „Děti a stromy“. Vernisáž s hudebním vystoupením
se koná ve středa 19. dubna v 17 hodin. Výstava potrvá do 19. května.
Srdečně zveme k prohlídce!
SOBOTNÍ PROVOZ
V dubnu bude městská knihovna otevřena také v sobotu 1. 4. od 9 do 12 hodin.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VYSTAVUJE DÍLA ŽÁKŮ MŠ NERUDOVA

Soběslavská knihovna v březnu zahájila výstavu MŠ Nerudova s názvem Rok s pohádkovými skřítky. Vernisáž uvedly vedoucí knihovny Alena Fremrová spolu s ředitelkou
MŠ Nerudova Evou Kuklovou. Poté nás děti pobavily krátkým vystoupením a nechybělo ani občerstvení. Vystavená díla žáků MŠ Nerudova budou v soběslavské knihovně
k nahlédnutí do 7. 4.
-min-
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v době vlády posledních Rožmberků. Těšit se
můžete i na trojici výstav – kromě již zmíněné
keramiky chceme připomenout nedožité 85.
narozeniny známého soběslavského umělce,
docenta výtvarné výchovy na Pedagogické
fakultě Jihočeské univerzity Jiřího Stejskala (1932–2015) a následně představit známé
i neprávem opomíjené hradní zříceniny jižních Čech. Muzejní nocí 23. 6. otevřeme
zrekonstruovaný Smrčkův dům s novou etnografickou expozicí, výstavou krajinomalby
a výstavou fotografií Petra Mareše.
Weisův dům ve Veselí n. L. naopak zažije
poslední sezonu před kompletní reinstalací
expozic, která začne už koncem roku
a bude probíhat až do roku 2019. Naposledy
tedy máte možnost vidět pojetí pamětní
síně Karla Weise a umělecko-historické
expozice, přibližující život města i venkova
v uplynulých staletích, ze začátku 90. let
20. století. Již od 29. 4. zde můžete zhlédnout
i výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Veselí nad Lužnicí, jejíž vernisáž proběhne
v úterý 2. 5. V červnu ji vystřídá výstava
plastik veselského rodáka Zdeňka Šimka
(1927–1970) pořádaná k jeho nedožitým
90. narozeninám, v srpnu pak retrospektivní
výstava krajinomaleb a zátiší Antonína
F. Hanzala z Lomnice nad Lužnicí, který
se letos dožívá významného životního jubilea.
Do Blatského muzea Vás v dubnu i po celou
sezonu srdečně zve
RNDr. Daniel Abazid
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Kulturní dům města Soběslavi
Jirsíkova 34, 392 01 Soběslav
Telefon: 381 524 261, 381 524 264
kdms@seznam.cz, www.kdms.cz

PROGRAM - DUBEN
Pravidelné akce:
Pondělí
Úterý

17.00
16.00
18.00
13.30
15.30
20.00
18.00
19.00

Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Další program:
Sobota
Neděle

1. 4.
2. 4.

Středa

5. 4.

Sobota
Neděle

8. 4.
9. 4.

Čtvrtek 13. 4.
Středa 19. 4.

Středa 19. 4.
Pátek 21. 4.
Úterý

25. 4.

Středa 26. 4.

Středa 26. 4.

Zadáno – MO Český rybářský svaz, velký sál
Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky, Agentura
DAP, pohádka, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, druhé,
třetí… dítě zdarma!
19.00
Monology vagíny, divadelní představení – nejzábavnější
show v Londýně…, velký sál, vstupné 350 Kč, 320 Kč
11-17.00 Zadáno – MŠ DUHA - Duhový den, malý a velký sál
19.00
Swingu plný večer aneb modravých dálek volání – koncert
– Sestry Havelkovy & The Swings, velký sál, vstupné 280 Kč
17.00
Astrál
8.30
„Písničkový kolotoč“, výchovný koncert pro ZŠ E. Beneše
(1. stupeň)
10.00
„Vývoj české rockové hudby“, výchovný koncert pro
ZŠ E. Beneše (2. stupeň), velký sál, vstupné 50 Kč
18.00
Zastupitelstvo, malý sál
20.00
Disko s Andělem, hraje DJ Roman Anděl, host „Děti ráje“,
velký sál, vstupné 180 Kč, na místě 220 Kč
19.00
Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy, talk show,
velký sál, vstupné 220 Kč
8.15
„Česká umělá píseň“, výchovný koncert ZŠ Komenského ul.
(1. stupeň)
10.00
„Písničky z filmů a muzikálů“, výchovný koncert ZŠ
Komenského ul. (2. stupeň)
19.00
Strašidlo Cantervillské, Divadelní soubor ZŠ Komenského ul.,
„rádoby vtipný komediální horor o mnoha jednáních“, velký sál
9.00
10.30

Další akce na květen:
Pondělí 8. 5.

17.00

Swing Band Tábor – koncert na náměstí

Neděle 14. 5.

15.00

Progres – koncert

Úterý

16. 5.

19.00

Vím, že víš, že vím, Agentura Harlekýn,
divadelní před., hraje Simona Stašová

Čtvrtek 18. 5.

19.00

Minipárty – Karel Šíp a Josef A. Náhlovský

11
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD
PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15
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FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY ROZEZNÍ SOBĚSLAV V LÉTĚ,
SWINGEM SE ALE POTĚŠÍME JIŽ V DUBNU
Už po deváté bude Soběslav počátkem letních
prázdnin hostit festival komorní hudby a také
stále vyhledávanější interpretační kurzy s názvem SETKÁNÍ S HUDBOU.
Za dobrovolné vstupné nás čeká řada hudebních
lahůdek. Vystoupí např. významná klavíristka
Renata Ardaševová spolu s klarinetistkou Janou
Lahodnou, dále basbarytonista Národního divadla Daniel Klánský a smyčcový soubor ARCHI
ALLEGRI nebo baskytarista skupiny Chinaski
Ondřej Škocha se svým poetickým programem
s názvem NITKY.
Přijede českobudějovický vokální soubor DYŠKANTI specializující se na českou hudbu renesance a raného baroka nebo dívčí smyčcové
kvarteto GADREW WAY. A nemine nás ani
oblíbený tradiční hudební happening na městském koupališti s kapelou DOMÁCÍ VÝROBA.
Na léto se tedy máme na co těšit.
A abychom se na připravovaný hudební zážitek
pěkně naladili, připravili si pro nás Kulturní
dům města Soběslavi a spoluorganizátor letního festivalu Petr Hanzlík koncertní vystoupení
SWINGU PLNÝ VEČER ANEB MODRAVÝCH DÁLEK VOLÁNÍ. Těšit se můžeme
na kvarteto kapelu The Swings, které vystoupí
na jevišti spolu s vokálním triem Sestry Havelkovy. Vystoupení obou zmíněných kapel
se bude vzájemně prolínat, neboť si oba ansábly,
jak zmínil kapelník The Swings Petr Hanzlík,
po celá léta navzájem hostují na koncertech
i v různých projektech, videoklipech apod.
A Sestry Havelkovy tak zazpívaly např. i na loňském koncertu Domácí výroby na soběslavském
koupališti v rámci festivalu Setkání s hudbou.
„ Když Sestry slavily 30 let své existence (v roce
2015), The Swings byli samozřejmě u toho, tehdy
vznikl nápad na společný jevištní celovečerní projekt,“ zmiňuje Petr Hanzlík. Během večera zazní
např. společná píseň Ellintonovu Mood Indigo

vernisáž 19. 4. 2017 v 16:30

nebo zábavná „trampská medley“ zahrnující
skladby Letí šíp savanou a Jedu nocí ...
Na otázku, čím bude koncert pro diváky výjimečný, organizátor Petr Hanzlík odpověděl:
„Výjimečné a pro nás obzvlášť milé je už samotné spojení tria Sester Havelkových a vokálního
kvarteta The Swings. Spolupracujeme spolu přes
dvacet let, poprvé to bylo v muzikálu Má férová
Josefína v Hudebním divadle Karlín v roce 1994,
několik let jsme spolu účinkovali v rámci Melody Makers O. Havelky. A pro diváky bude výjimečné i množství účinkujících na jevišti – kromě
dvou vokálních uskupení bude spoluúčinkovat
také osmičlenný orchestr, swingující taneční pár
a jako milý host večera také herečka Zdenka Procházková, kterou můžete znát například jako
Lídu Baarovou, a která tak trochu přijede oslavit
do Soběslavi své narozeniny (má je 4. dubna).“

vrová, mj. soběslavská rodačka. „Lídu Baarovou ztvárnila skvěle a vrátila se tím zpět
do povědomí českých diváků. Sestry Havelkovy
se s touto pozoruhodnou dámou seznámily
na oslavě jejích 90. narozenin, kde Zdenka dostala Sestry s malým koncertíkem „písniček z mládí“
jako dárek od jedné své kamarádky. Zdenka všem
učarovala svou vitalitou, zralou krásou, inteligencí
a nadhledem.“ A Petr Hanzlík dodává: „Jsme
moc rádi, že se dámy tak spřátelily a že Zdenka
přijala nabídku vystoupit s námi právě v Soběslavi. A pro tuto příležitost dokonce společně nacvičily písničku!“
Koncert Swingu plný večer aneb modravých
dálek volání uvede KDMS 9. dubna od 19 h.
-min-

Sestry Havelkovy během koncertu doprovodí jejich dvorní orchestr sestavený z rytmické
sekce, dále dvou saxofonů, trubky a violinofonu („to jsou takové ty „housle s troubou“).
The Swings nabídnou své písně tak, jak je diváci
znají z koncertů v rámci Setkání s hudbou, tedy
v doprovodu kytary a houslí, a pak také pohostinsky vystoupí s orchestrem.
Milého hosta, herečku Zdenku Procházkovou, snad dnes netřeba příliš představovat.
Od 50. let minulého století se objevovala
na plátnech kin a televizorů v řadě filmových a seriálových rolí. Většina čtenářů si ji však může pamatovat z celovečerního filmu Filipa Renče Lída
Baarová, kde ztělesnila starou Lídu Baarovou.
V uplynulém roce tak byla paní Procházková
hostem mnoha televizních pořadů a objevila
se na titulních stránkách časopisů. „Zdenka ve svých devadesáti letech, téměř u nás
již zapomenutá, dostala od režiséra Filipa Renče krásnou hereckou příležitost,“ říká
o Zdence Procházkové „Sestra“ Anna Vá-

K dostání v knihkupectví Kanzelsberger
na náměstí Republiky 149/4
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Jitka Šuranská
Z Kudlovic na moravském Slovácku do Filharmonie Bohuslava
Martinů ve Zlíně a zase zpět k folklorním kořenům. To je Jitka
Šuranská, dvojnásobná držitelka Anděla (2005, 2013) a neúnavná hledačka nových výrazů folklorní muziky, která k bravurní hře
na housle připojila zpěv a na své slovácké kořeny je stále hrdá.
A nic na tom nemění skutečnost, že na stromě, který z nich vyrůstá,
zrají třeba i jazzová jablíčka. Z její současné spolupráce s Martinem
Krajíčkem a Marianem Friedlem v Jitka Šuranská Trio vzešlo krásné album Divé husy (2016) a hledat nové cesty folklorní muziky
se s ní a dalšími muzikanty můžete vydat na posledním albu Beránci
a vlci. Do Rolničky Jitka přijede se svým sólovým projektem, který
jí v roce 2013 přinesl druhého Anděla za album Nezachoď slunečko.
“Hlas s doprovodem houslí. Základní hudecký princip, který
se od dětství učím od lidových muzikantů, dostal s Loop Stationem
nový rozměr. Sama postupně nahrávám celou hudeckou kapelu,
zpívám a hraju do ní sóla. I s Loop Stationem zůstávám vlastně
velmi tradiční. Je ve mně starý hudec, který uměl sám s houslemi
bavit hospodu a který, jak šel od vesnice k vesnici, vyprávěl písněmi příběhy. Změnilo se pouze to, že si teď kapelu nosím na zádech
a že si mě můžete poslechnout třeba v Rolničce.”
čajovna Rolnička | 7. 4. 2017 | 19:00

Zdeněk Kozlíček

MŠ DUHA
Duhové okénko

KINO

V měsíci dubnu chystáme hned dvě velké akce pro veřejnost. Jednou z nich bude Duhový den, který se bude konat 8. 4. a o kterém se můžete více dočíst v přiloženém plakátku. Další dubnovou akcí, určenou především rodičům,
kteří chtějí přijít se svými dětmi k zápisu do naší mateřské školy,
je Odpoledne otevřených dveří. To se bude konat v pondělí 24. 4.
od 14:30 hod. do 17:00 hod. Zveme tímto rodiče s dětmi na návštěvu
Kolektiv MŠ Duha
celé duhové školky.

MŠ Duha Vás srdečně zve na kulturní akci na podporu
výstavby nové školní zahrady pro naše děti.
Přijďte se zaposlouchat do tónů klavíru v oddělené kavárničce
se spoustou sladkých dobrot nebo zhlédnout divadelní představení. Nebudou chybět ani originální výrobky a doprovodný
program pro děti. Prožijte s námi den plný zábavy a podpořte
tak dobrou věc.

Na co se můžete těšit:
jarmark s originálními výrobky, domácí občerstvení, hudební
vystoupení v kavárně, burzu hraček, divadla pro děti
i dospělé, a spousta zábavy pro děti
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MŠ NERUDOVA

ZŠ E. BENEŠE

Karneval

ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE
„Naše hudební hvězda„

Jakýmsi předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Veselí, tanec a zpěv zněl
i u nás v mateřské škole. I tento rok se děti těšily na karnevalový rej, který byl naplánován na úterý 21. 2. 2017. Šikovné maminky připravily dětem nádherné masky. Diskotéka, tanec
a přehlídka všech masek nebraly konce. Najednou jsme
se s dětmi ocitli v kouzelném pohádkovém světě, kde tančili princezny, rytíři, víly, vodníci, ledové královny, kočičky, Sněhurky
či jiné postavičky, které nelze všechny vyjmenovat. O tom, jak
to dětem slušelo, se můžete přesvědčit na fotografii.

Ve dvou dnech 21. 2 a 22. 2. se pro žáky 1. stupně naší školy konala
pěvecká soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 50 žáků ze 14 tříd. Před
porotou zazněly lidové, umělé i populární cizojazyčné písničky
a v mnoha případech bylo pro porotu velmi obtížné rozhodnout
o umístění, jelikož výkony jednotlivých zpěváků a zpěvaček byly
velmi vyrovnané. Zde jsou jména těch nejúspěšnějších: Marčanová
Anna I. B, Klečacká Magdaléna II. A, Pánková Adéla III. C
a Novotná – Hanzalová Valentýna III. D, Vachromějeva Alexandra
IV. A závěrem bych chtěla poblahopřát vítězům, popřát mnoho
štěstí v okresním kole pěvecké soutěže Alexandře Vachromějevě
a poděkovat všem, kteří se na soutěži podíleli.
Naděžda Vančatová

Návštěva včelaře
„Co to šumí, co se děje? Jaro táhne přes závěje“…
U nás ve školičce jsme přivítali pana Řehoře – včelaře, který přišel dětem nejenom vyprávět o životě včeliček, ale i ukázat spoustu
zajímavých věcí. Děti si vyzkoušely včelařskou kuklu, prohlédly
si živé včely i s královnou a ochutnaly slaďoučký med. Zajímavé vyprávění o tom, jak spolu včely komunikují, jak se stáčí med
či o významu opylení a krmení včeliček zaujalo snad všechny diváky. Velké díky panu Řehořovi za zajímavé vyprávění a za rok
se těšíme znovu!

Školní kolo recitační soutěže
V pondělí 13. 2. 2017 se žáci prvních až pátých tříd ZŠ, tř. Dr. E.
Beneše zúčastnili školního kola recitační soutěže. Přednášejícím děkujeme za snahu a účast.
V okresním kole budou naši školu reprezentovat Alexandra Vachromějeva z IV. A a Filip Mattanellize z III. C. Přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Renata Šrubařová

Nová spolupráce
V měsíci březnu nás v mateřské škole navštívili senioři z DPS
Budislav. V rámci udržování „zdravé motoriky“ se setkávají na pravidelných dílnách a jednou z nich je šití. A protože se jim výrobky
začaly hromadit, tak přemýšleli, komu udělat radost. Přišla za námi
paní Magda Reichlová, která v tamním domě pracuje jako aktivizační pracovnice s návrhem vzájemné spolupráce. Za dárečky
v podobě látkových kočiček předvedly děti pásmo písniček, básniček a tanečků. Společně s babičkami a dědečkem si popovídali
o tom, jak to chodí u nás ve školce a naopak děti se dozvěděly,
jak se žije v domově pro seniory. V závěru celého setkání nás paní
Lucie Hastrmanová, sociální pracovnice DPS Budislav, seznámila
s felinoterapií aneb kočka jako lék. Živá kočka ve školce byla velká
paráda. Rozloučili jsme se s hřejivým pocitem na duši, že setkání
různých generací má svůj smysl. Ještě jednou velké díky a těšíme
se na další spolupráci.		
Kolektiv MŠ Nerudova
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ZŠ KOMENSKÉHO
6. A KOUPILA OVCI
A k ní ještě dvacet kuřat. A 6. B zase pro
změnu „bezpečný porod!“ Cože???
Ne, opravdu to není vtip. Jsou to skutečná,
živá zvířata. Takže 6. A začíná hospodařit
a my se můžeme těšit, že si na školním pozemku ovečku pohladíme? No – pohladit
si ji můžeme, ale to bychom se za ní museli
vypravit do Afriky, konkrétně do Etiopie.
V rámci Výchovy k občanství se šesťáci rozhodli společně pomoci lidem v rozvojových
zemích, kteří žijí v nesrovnatelně chudších
podmínkách než my v Evropě a pro které
je třeba taková ovečka hotovým bohatstvím.
Udělali to prostřednictvím nadace Člověk
v tísni, která v chudých oblastech světa už
mnoho let pracuje a ví, jak co nejlépe pomáhat. Tato nadace nabízí tzv, „skutečné dárky“- můžete zaplatit např. kozu, osla s vozíkem, školní pomůcky nebo třeba bioplynárnu
a tyto věci pak nadace třeba v Africe koupí
a daruje konkrétním místním lidem.
Žáci obou šestých tříd přispěli každý dobrovolně libovolnou částkou a pak
si odhlasovali, který dárek koupí. Třída
6. A za 1050 Kč zakoupila již zmíněnou ovci
a dvacet kuřat, třída 6. B vybrala 800 Kč

a rozhodla se přispět na to, aby měly maminky ve venkovských oblastech Kambodži zajištěn bezpečnější porod svých dětí.
Když se nás takhle spojí víc dohromady,
můžeme dělat dobré věci! No řekněte sami
– není to skvělé, poslat někomu do Afriky
ovci???
Mgr. Radovan Žák
ZŠ SOBĚSLAV KOMENSKÉHO 20
ZVE NA

JARNÍ JARMARK
výrobky dětí s jarní tématikou
6. dubna 2017
15.30 - 17.30

Mozaika činností
Ve školní družině se snažíme oživit lidové
tradice, které se vztahovaly k masopustnímu období a karnevalovému veselí. Maskami, které si děti v družině vyrobily, paní
vychovatelky vyzdobily hernu, v níž probíhal letošní dětský karneval.
Tuto společenskou událost vtipně zahájil
vodník Česílko, poté následovalo vystou-

pení tanečního kroužku pod vedením Lucie Bláhové. Na účastníky karnevalu čekal bohatý program v podobě zábavných her a soutěží. Všichni
soutěžící za plnění úkolů získali sladké odměny.
Vyvrcholením karnevalu byl pestrý průvod masek.
Nejpůsobivější a nejhezčí masky byly odměněny
drobnými dárky.
Žákyně naší školy se také zúčastnily karnevalového odpoledne v Senior-domu v Soběslavi. Pro
účastníky si připravily pohybové skladby, do kterých se skvěle zapojili zaměstnanci Senior-domu.
Jejich společné vystoupení tak přispělo k úsměvné
a veselé atmosféře celého odpoledne.
„Bludištěm k pokladu“ je název soutěže, která
se zaměřuje na znalosti a dovednosti dětí z různých
oblastí. Každý týden společně soutěží žáci ŠD
z II. A, II. C a III. A na určité téma. Do této doby
se žáci zúčastnili soutěže s názvem „Z pohádky
do pohádky“, ve které prokázali svou nebojácnost,
šikovnost, výtvarné schopnosti, znalosti pohádek.
Následovala soutěž „Šoumen ŠD“, ve které dostali příležitost žáci, kteří rádi baví ostatní. V soutěži „Malý doktor“ si všichni procvičili teoreticky
i prakticky zásady první pomoci.
8. dubna organizuje školní družina zájezd do Českých Budějovic.
vychovatelka Dagmar Pechová
(redakčně kráceno)

ZŠ KOMENSKÉHO PŘIPRAVUJE INSCENACI DIVADELNÍ HRY OD OSCARA WILDA
Učitelé Lukáš Lis a Štěpán Ježek ze ZŠ Komenského založili nový divadelní soubor a nyní
společně připravují divadelní hru Strašidlo Cantervillské od světoznámého autora Oscara Wilda.
Soubor má 15 členů ve věku od 12 do 16 let (až
na dvě výjimky) a zkouší téměř každé pondělí
a středu v týdnu.
Samotný nápad založit divadelní kroužek vzešel od Štěpána Ježka, více méně je to prý ale
dílo společné. „Já jsem už ve svém předešlém působišti s dětmi divadlo hrál a vždy mě
to lákalo. I když si někdo může myslet, že jako
učiteli matematiky a biologie je mi divadlo
na hony vzdálené. Rád pracuji s dětmi,“ říká
Štěpán Ježek a Lukáš Lis dodává: „Úžasné je,
že sem děti nechodí z donucení. Rádi se tomu
věnují a to i v době, kdy by mohly čas strávit
jinde a jinými aktivitami. A jak nám sdělili rodiče, těší se na to.“
Hru Strašidlo Cantervillské režiséři vybrali
v září minulého roku. Tehdy také zjistili, kolik
potřebují herců a jaké bude herecké obsazení.
„Potřebovali jsme 15 herců a tolik dětí se nám
také přihlásilo, takže všechny hrají. Dopadlo
to náhodně tak, jak jsme potřebovali,“ říká
Lukáš Lis. Ve hře je více mužských rolí, než
přihlášených chlapců, proto se některých mužských rolí musely ujmout dívky. Zhostily se jich
ale pěkně. Dle slov Lukáše Lise není současné
obsazení takové, jaké bylo původně zamýšleno.
„ Prvně jsme měli čtenou zkoušku, kde jsme některé děti viděli poprvé, neučíme úplně všechny
děti na škole. Tam nám tak trochu spadla brada.

Počítali jsme s tím, že hlavní role budou hrát
spíše starší děti. Po zkoušce jsme ale přehodnotili situaci a dvou hlavních rolí se ujaly právě
žákyně šesté třídy, které jsme do té doby neznali,“ říká Lukáš Lis. Po první zkoušce tak měli
oba režiséři v obsazení jasno a role přidělili
všem „na míru“.
Prostory pro zkoušení poskytuje divadelnímu
souboru Kulturní dům města Soběslavi. Zkouší
se každý týden v pondělí a ve středu večer a jedné ze zkoušek se zúčastnila i redakce Soběslavské hlásky. Zatímco Lukáš Lis dohlíží na dodržování scénáře a upozorňuje na akustické
nedostatky, občas například zvolá: „Nejsi slyšet,
mluv víc nahlas!“ Štěpán Ježek zvedá oponu
a oba sledují výkony herců. Oba režiséři se pak
na dálku domlouvají se zvukařem a osvětlovačem, který osvětluje scénu, pouští do velkého
sálu hudbu, blesky a hromy. Hra byla již měsíc
před představením velmi zábavná a na hercích
bylo vidět, že si to užívají.
Scénář hry je mírně moderně upraven, aby
se trochu více přiblížil dnešní době. V textu
se tak objevují výrazy typu McDonald‘s, změny
ve scénáři jsou ale minimální. Můžeme se tedy
těšit na klasickou divadelní komediálně-hororovou hru od Oscara Wilda, s hudbou Petra Čapka, dramatizací Romana Vencla a jedinečným
obsazením hry, jmenovitě: Sárou Montoto Trujillo - Sir Simon de Canterville, Terezou Vácovou - Hiram B.Otis, Barborou Sladovníkovou
- Lukrecie R. Otisová, Veronikou Gajdolínovou
- Virginie E. Otisová, Elenou Montoto Trujillo

- Kentucky, Alexandrem Zimou - Tenessee, Michaelou Holcovou - paní Umneyová, Václavem
Vítkem - vévoda James Bilton z Lockhamu,
Jiřím Handrejchem - lord de Canterville a Terezou Weberovou, Veronikou Tučkovou, Eliškou
Novotnou, Natálií Šímovou, Lucií Přibylovou
a Rosálií Štěpánkovou v dalších rolích.
Takové Strašidlo Cantervillské nikde jinde neuvidíte.
-min-
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL UČÍ NA ZŠ KOMENSKÉHO
Učitel Základní školy Soběslav, Komenského ul. Lukáš Lis v březnu zvítězil v anketě o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Prvním Zlatým Ámosem se stal v roce 1993 Petr Martínek. Od té doby se každoročně dočká „korunovace“ jeden z českých pedagogů, kterého do soutěže nominují žáci
dané školy. Posledním Ámosem se stal Jan Flídr ze ZŠ 5. května ve Dvoře Králové nad Labem. O tom, komu korunu předá v roce 2017, se rozhodlo
24. března. Lukáš Lis zvítězil ve čtyřech kategoriích: Zlatý Ámos, Ámos češtinář, sympaťák a Ámos Jihočeského kraje. Gratulujeme mu k velkému
úspěchu a čtenářům Soběslavské hlásky přinášíme rozhovor s novým Zlatým Ámosem.
Kdo z Vašich studentů Vás do soutěže nominoval?
Myslím si, že ta myšlenka vzešla od dvou
děvčat ode mě ze třídy – od Báry s Verčou.
Ty musely sehnat sto podpisů. Oficiálně
mě tedy mělo nominovat cca 100 studentů ze
školy. Ony ale říkaly, že jich měly 120 nebo více.
To ale nebylo vše. Pro přihlášení do soutěže musely do přihlášky napsat také mou charakteristiku
a příhodu, na kterou budou rády vzpomínat.
Tehdy zvolily příhodu z našeho třídního výletu.
V průběhu soutěže jste prošel regionálním, semifinálovým a finálovým kolem. Jak
ta kola probíhala?
V regionálním kole bylo vše na dětech, já jsem
fungoval spíše jako řidič. Děti měly za úkol
si připravit obhajobu svého kandidáta formou
originálního představení. Některé tam zpívaly
písničky, jiné zase složily o paní učitelce básničku. Moje děti si vymyslely scénku, která
porotu zaujala. Její rozšířenou verzi jsme pak
sehráli také ve finále.
Do semifinálového kole jsem jel já sám. Vezl
jsem s sebou tři předměty - řízek, fotoknihu
a Somatologii pana učitele Lise (obrázek s postavičkou, do které byly zakresleny předměty,
které mě vystihují). Nejvíc porotu zaujal řízek,
se kterým se u nás na škole pojí taková historka z dob, kdy jsem pořádal svůj první zájezd
do Anglie.
Můžete nám zmíněnou scénku trochu přiblížit? Kdo dělal její choreografii?
Scénku vymyslely děti, předně asi moje žákyně
Bára, kterou myslím ta myšlenka napadla jako
první. Dva policisté v ní vyšetřovali můj únos
a únoscem byla učitelka, která bývala nejoblíbenější učitelkou na škole. Poté ale odešla
na mateřskou, mezi tím jsem já nastoupil, ona
se vrátila z mateřské a zjistila, že jsem
jí z toho pomyslného trůnu sesadil. Policisté
se jí ve scénce vyptávali, proč mě unesla. Ona
mě pomlouvala, ale v očích poroty mě vlastně
obhajovala, protože veřejně prezentovala, jak
jsem hrozný, že ty děti dokážu zaujmout.
Ve finálovém kole jsme sehráli obdobu této
scénky, rozšířenou o další jednání. Policie mě
ve scénce již našla a na jevišti jsem tentokrát
vystupoval i já. Od dětí jsem dostal pouze
scénář, vše opět vymyslela Barunka. Od samého začátku jsem dětem zdůrazňoval, že jim

pomůžu s čímkoliv. Ale že jim nebudu radit,
co o mně mají říkat. Velmi si vážím, že kvůli
mně dělaly tolik práce nad rámec jejich
povinností. To je pro mě největší odměna.
Finálovému kolu předcházelo setkání s prezidentem republiky Milošem Zemanem
na Pražském hradě. Jaký jste měl ze setkání
pocit? Co jste si společně řekli?
Upřímně jsem nečekal, že to bude tak příjemné
setkání. K panu prezidentovi mohu mít výhrady, také je mám, ale jako hostitel byl velmi milý
a příjemný. Strávili jsme s ním asi 45 minut
a debatovali o všem možném – o inkluzi, kariérním řádu a o školství jako takovém.

Valná část soutěže byla veřejná a vyžadovala
kontakt s médii. Jak jste si s nimi poradil?
Stál jste poprvé před kamerou?
Byla to pro mě zpočátku taková velká neznámá.
Vítězství v regionálním kole bylo ještě příjemné. Čekal mě pouze rozhovor s porotou, kde
jsem měl být já a pár lidí. Pak nás ale čekalo
finále, které bylo veřejné. Na jednu stranu jsem
měl radost, že jsem postoupil. Na druhou stranu
jsem se dostal na místa a do situací, ve kterých
jsem nikdy předtím nebyl. Před kamerou jsem
stál poprvé po semifinálovém kole. Natáčeli
jsme minutové video, které bylo odvysíláno
v České televizi na programu ČT: D. Dopředu
jsme o tomto natáčení vůbec nevěděli a příjemné to moc nebylo. (směje se). Pak jsme natáčeli
s Jihočeskou televizí. To už bylo uvolněnější
a o natáčení jsme věděli dopředu. Měli jsme
tedy možnost se připravit. Po finále se kolotoč rozjel a zatím nebyl ani jeden den,
kdy by mě nějaký novinář nekontaktoval.
Už jsem se objevil v televizi, absolvoval
jsem hodinový živý vstup na Radiožurnálu
a vyšel o mně bezpočet článků v novinách.

Plyne z vítězství v anketě (vedle samotné výhry) také nějaká odměna pro Vás, nebo pro
školu?
Hlavní výhrou byl zájezd do Legolandu
v Německu pro mě a mou třídu. Za vítězství
v dalších kategoriích jsme obdrželi také poukaz
na exkurzi do České televize a na krokodýlí
farmu v Protivíně. Já osobně jsem dostal rádio
od Českého rozhlasu, 3 000 Kč a pár drobností od ostatních sponzorů. To jsou ty malé
nepodstatné ceny. Když jsem přišel v pondělí po finále do školy, dostal jsem cenu, kterou
jsem vnímal jako opravdu hlavní – nejdříve mě
překvapily děti ve vestibulu školy. Byla jich
tam obrovská spousta, přestože bylo teprve
7 hodin ráno. Tomu všemu přihlíželi kolegové
a vedení školy. Všichni skandovali moje jméno
a krásně mě uvítali. První hodinu jsem učil svou
8. A, která mě v tom všem dojetí dorazila.
Dostal jsem nádherný dort a osobní dopis, jehož
obsah mi udělal ohromnou radost. Nebudu prozrazovat, co se v něm psalo, ale text uvnitř pro
mě znamená víc než vítězství v anketě.
Korunovace proběhla během Kantorského
bálu v hotelu Ambasador v Praze. Líbila
se Vám ceremonie a slavnostní galavečer?
Prostředí bylo nádherné, potlesk všech hostů
také zahřál u srdce. Problém ale nastal při tanci s paní ministryní Valachovou. Mohl jsem
si sice vybrat tanec, který ovládám nejlépe
– u mě je to ale těžký výběr. Zvolil jsem valčík,
protože jsem si až do začátku skladby myslel,
že ho umím. Paní ministryně to ale vzala sportovně a ani moc nenadávala. V průběhu večera
jsme spolu tančili víckrát, potom už méně formálně, tam jsem snad své valčíkové neumění
napravil. Celý ples jsem si užil hlavně díky
ostatním finalistům. Za ty čtyři dny se z nás stala dobrá parta kamarádů.
Když se nyní ohlédnete, jste rád, že jste
se soutěže zúčastnil?
Přiznám se, že jsem již lehce unavený z toho
zájmu o mou osobu. Ale popravdě rád jsem.
Když jsem při vyhlášení viděl radost fanoušků
v sále a když jsem četl všechny ty gratulace, byl
jsem rád, že jsem mnoha lidem udělal radost.
Bude to znít asi jako klišé, ale opravdu mi nejde
o mou osobu. Spíš jsem rád za ty děti, které mě
přihlásily a v soutěži podporovaly. Snad jsme
společně udělali něco dobrého i pro školu a pro
Soběslav. 			
-min-

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŠ SOBĚSLAV, KOMENSKÉHO 20
pondělí 3. 4. a úterý 4. 4.
od 14 do 17 h
www.zssobeslav.cz, tel. 381 200 986
ZŠ SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50
pondělí 3. 4. a úterý 4. 4.
od 13 do 16.30
www.zs-ebeso.cz, tel. 381 524 015

Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou věku šesti let. Zápis se týká i dětí, kterým byl povolen odklad docházky pro šk. rok
2016/2017. Zákonný zástupce u zápisu předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte
a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Informace k organizaci zápisu, odkladu školní docházky, podmínkách přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky a o nabízených
službách Vám poskytnou na ředitelstvích škol,
nebo je naleznete na webových stránkách škol.

Mateřská škola DUHA Soběslav,
sídliště Míru 750
10. 5. a 11. 5.
8.00 - 11.00 a 14.15 - 17.00
www.msduhasobeslav.cz, tel.: 381 524 740
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 278
10. 5. a 11. 5.
8.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00
www.mssobeslav.cz, tel.: 381 524 687
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DDM

Informace - duben
V sobotu 8. 4. pořádáme od 9 hodin další Tvořivou
dílnu, tentokrát s jarní tematikou - „Velikonoční dekorace“. Dílna
je určena pro děti od 7 let.
Cena (materiál) 50 Kč, pro členy zájmových kroužků DDM 40 Kč.
Zájemci se mohou hlásit předem v DDM, nejpozději do 6. 4.
V pátek 28. 4. od 18 hodin pořádá DDM v muzeu Rožmberský dům vernisáž keramické výstavy s názvem „Světadíly“.
K vidění budou práce keramických kroužků DDM z řad dětí
i dospělých. Srdečně zveme všechny děti i širokou veřejnost.
Jaroslava Kohoutová

I MY
Paralympiáda i pro vás!
Velcí i malí - přijďte si na soběslavské náměstí v sobotu 8. dubna
od 9 -12 hodin vyzkoušet chůzi s bílou holí, znakovou řeč, malování
ústy či společné bubnování. Na malé paralympiádě Zkusme to spolu
si vyzkoušíte, že žít s jakýmkoliv omezením je náročnější, ale s větší
či menší pomocí se dá téměř vše zvládnout.
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govat iBOCCIU, ale také zapojit děti do sportování, při němž
si můžou upevnit kamarádství a soudržnost mezi sebou. „Třešničkou na dortu“ pro účastníky tohoto kola je, že družstvo na 1. a 2.
místě postoupí do hlavního turnaje .
Jsme velice rádi, že záštitu nad turnajem převzal starosta města
Soběslavi a náš velký turnaj tak můžeme nazvat „O putovní pohár starosty města Soběslav“. Zúčastní se ho 12 týmů z celého
Jihočeského kraje.
Přípravy na turnaje pomalu finišují a já chci moc poděkovat panu
starostovi Ing. Jindřichu Bláhovi, panu Mgr. Michalu Pánkovi
ze Spartaku a zástupci ředitele Gymnázia Soběslav panu Mgr. Radimu Jindrovi za součinnost při organizaci. Firmě BANES děkujeme, že se rozhodla nás tuto sezonu sponzorovat.

Takže napište si do diáře datum
• 12. května, Sportovní hala TJ Spartak Soběslavi - ŠKOLSKÉ
KOLO v iBoccii
• 17. května, Sportovní hala TJ Spartak - 1. ročník turnaje v iBoccia „O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA SOBĚSLAV“.
Přijďte se na náš turnaj podívat a podpořit hráče, srdečně Vás zve
vaše ROLNIČKA. iBoccii ZDAR!
Ing. Pavel Mádr – trenér iBoccii v Diakonii Rolnička

Diakonie Rolnička
pořádá v sobotu 8. dubna od 8:30 do 12:00 hodin
na náměstí Republiky v Soběslavi JARNÍ JARMARK

Desátý ročník Zkusme to spolu proběhne souběžně s jarmarkem Rolničky, vstupné je zdarma. V případě deště se akce ruší. Věříme však,
že bude krásně a těšíme se na vás :-)!

Kuře v Soběslavi
Do 1. dubna můžete přispět jakýmkoliv obnosem do sbírky Pomozte
dětem. Pokladničky najdete ve Zrnko cafe anebo Městské knihovně
Soběslav.
“Kuře” Pomozte dětem je největší republikovou sbírkou pořádanou
Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí a pomáhá
dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Pokud se vybere
dostatečný obnos, I MY je jednou z vybraných a prověřených organizací, které obdrží část výtěžku na službu raná péče, již poskytujeme dětem s postižením a jejich rodinám.
Děkujeme za vstřícnost oběma organizacím a vaši pomoc!
Klára Csirková
koordinátor I MY o.p.s., www.imy-sdruzeni.cz

Těšit se můžete na:
širokou nabídku výrobků chráněných dílen Rolničky, spřátelených
neziskových organizací i místních řemeslníků a prodejců, ukázky velikonočních tradic, velikonoční kolo štěstí, pouliční bazar
věcí, jízdu na ponících, rozmanité občerstvení nejen z čajovny
– kavárny Rolnička.
Součástí programu bude i malá soběslavská PARALYMPIÁDA
pro celou rodinu, kterou si pro vás připravilo I MY o. p. s.
Těšíme se na vás! Vaše Diakonie Rolnička

ROLNIČKA
POMOZTE DIAKONII ROLNIČKA

iBOCCIA v ROLNIČCE

Jak jsme již v minulém čísle Hlásky zmínili, Diakonie Rolnička pořádá v květnu velký turnaj v integrované Boccii.
Tato myšlenka se nám v hlavách rodila již delší dobu. Velkou inspirací pro nás byly turnaje v Českých Budějovicích a Frymburku.
Ale až po získání sponzorského daru na letošní sezonu od firmy
BANES, si můžeme tento projekt dovolit. Samozřejmě, že takový turnaj
se dá pořádat i bez větších finančních prostředků, ale my chceme
iBocciu a město Soběslav propagovat na úrovni, která se dá svým
rozsahem a zabezpečením srovnávat s podobnými sportovními událostmi.
Před hlavním turnajem pořádáme Školské kolo, kam pozveme děti
ze základních škol ze Soběslavi a okolí. Cílem je nejenom propa-

KOUPIT NOVÝ MIKROBUS
Vážení občané Soběslavi,
v posledním dubnovém týdnu, přesněji ve čtvrtek 27. dubna,
možná opět v ulicích Vašeho města potkáte dobrovolníky ve žlutých tričkách se zapečetěnými pokladničkami, kteří Vám nabídnou ke koupi placku s originálním obrázkem z Diakonie Rolnička.
Neodmítnete-li je, přispějete v rámci 16. ročníku veřejné sbírky
Rolničkové dny na koupi nového mikrobusu pro svoz klientů.
Diakonie Rolnička pomáhá dětem i dospělým z celého táborského
regionu. Aby naše služby byly dostupné, nabízíme svým klientům i službu dopravy do střediska a zpět domů. V současné době
vlastníme tři mikrobusy, které každý všední den obsluhují pět tras
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a dohromady najedou 600 km za den. Vzhledem k velké vytíženosti
našich vozů bude v příštích dvou letech nutná alespoň částečná obnova našeho vozového parku. Pomozte nám potřebnou službu dopravy
zachovat i Vy a přispějte nám na nový mikrobus.
Naše sbírka je pořádána dle zákona 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podléhá kontrole Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Děkujeme! Vaše Rolnička
Více informací najdete na www.rolnicka.cz.
Ludmila Pokorná – koordinátorka sbírky, Diakonie Rolnička

SOBÍK
Novinky z RC Sobík
Na začátek dubna jsme pro Vás připravili Jarní
burzu se Sobíkem v restauraci Klenovice. Burza
se uskuteční v sobotu 1. 4. od 9 h do 15 h a prodávat
se bude především jarní a letní oblečení pro děti i dospělé a nejen to – nakoupit můžete přijít také potřeby pro miminka,
další dětské potřeby a hračky. Na pátek 21. 4. je v 16 h naplánován již tradiční slet čarodějnic a čarodějů. Čarodějnický průvod
se poté přesune na plovárnu TJ Spartak Soběslav, kde se můžete těšit
na čarodějnické tvoření, soutěže a opékání špekáčků. Špekáčky,
klacky na opékání a ostatní občerstvení s sebou, v případě nepříznivého počasí budeme tvořit v RC Sobík. Děti i rodiče v čarodějnických kostýmech vítáni!

Akce v dubnu 2017

DVOJKONCERT
V ČAJOVNĚ ROLNIČKA
V dubnu budou koncerty v čajovně dva. Druhý dubnový koncert
v čajovně Rolnička bude navíc dvojkoncertem. Pozvání přijal bubeník kultovní plzeňské Znouzectnosti Caine s Assou a jejich kamarád Radek se svou jednočlennou kapelou Vrámci Možností. Dvojice
Caine-Mi není tak velký punk jako Cainova domovská Znouzectnost.
Uslyšíte písně mnohem jemnější a niternější. Sami se označují jako
poetic punk country. A také uvidíte zajímavé hudební nástroje, jako
je mandola, a posledním velkým hitem byl kýblofon.
Vrámci Možností je naopak velký punk. Uslyšíte nejspíš protivegetariánskou hymnu Zvířátko a dozvíte se zajímavé informace o Jardovi
Pouchovi, kterak k punku přišel. A když budeme mít štěstí, čekají nás
také efektní triky s mikrofonem.
Na všechny tři se můžete těšit 21. dubna v 19 h v čajovně Rolnička.
Martina Plátová

SOBĚSLÁVKA
Spolek Soběslávka ve spolupráci
s Blatským muzeem zve srdečně na přednášku

Stromy v chytrém městě – proč je stále týráme?!
Přednášku prosloví Jakub Finger z ateliéru Partero. Ateliér se dlouhodobě a velmi úspěšně věnuje zahradní a parkové architektuře
a na svém kontě má taková ocenění, jako jsou 1. místo Nadace Proměny za realizaci nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, 2. místo v architektonické soutěži Park roku za realizaci vegetačních úprav Gahurova
prospektu ve Zlíně nebo 2. místo za Zahradu roku 2014 v Dolních
Chabrech.
Tématem přednášky bude plánování a údržba zeleně v konceptu
chytrého města. Dozvíte se více nejen o kácení a údržbě stromů,
ale i jejich výsadbě, požadavcích na životní prostor a nutném souladu s technickou infrastrukturou města. Věříme, že přednáška přinese
inspiraci pro tvorbu koncepcí výsadby a tvorby zeleně, plánů údržby
a směřování k zelenému městu, ve kterém se bude dobře žít.
Rožmberský dům | 10. 4. 2017 od 17,00
Zdeněk Kozlíček

JARNÍ BURZA OBLEČENÍ
sobota 1. 4. 2017 od 9 do 15 h
restaurace Klenovice

Sobota 1. 4. – 9.00 – 15.00 – Jarní burza dětského i dospělého
oblečení a potřeb pro děti – v restauraci Klenovice
Pátek 21. 4. – 16.00 – Čarodějnický průvod – sraz v 16 h na náměstí v čarodějnickém

Pravidelný program herny RC Sobík
• Pondělí
9.00 – 11.30 Volná herna

17.00 – 18.00 Těhotenské
cvičení

• Úterý
9.00 – 10.15 Pohybové hrátky II. (1-2roky)

18.15 – 19.15 Tvoření pro dospělé/Přednáška s diskuzí (střídá se po týdnu – aktuální téma
sledujte na Facebooku)

10.30 – 11.45 Pohybové hrátky III. (2-3roky) – volná místa • Pátek
9.00 – 11.30 Herna s pro• Středa
gramem – Šikovné ručičky
9.00 – 10.15 Pohybové hrát/Písnička + volná herna (lze
ky II. (1-2 roky)
také přijít pouze na volnou
hernu)
10.30 – 11.45 Pohybové hrátky
III. (2-3 roky) – volná místa

Kontakt:
Spolek RC SOBÍK, nám. Republiky 110, Soběslav, tel: 776 885 766,
777 933 219, FACEBOOK ‚Spolek Rodičovské centrum Sobík‘,
www.rc-sobik.webnode.cz
Kolektiv RC Sobík

SENIOR-DŮM
Máme duben. Chřipkové období jsme přečkali bez problémů,
i když jsme téměř šest týdnů měli zavřeno pro návštěvy a ze stejného důvodu se u nás nekonaly žádné akce. Za trpělivost našich klientů
i jejich příbuzným děkujeme. Určitě se to vyplatilo, chřipková epidemie se k nám nedostala. Nyní se už ale těšíme, až nás sluníčko
zláká svými hřejivými paprsky ven na procházku, abychom po dlouhé zimě opět načerpali sílu a aby se nám vytvořil z dobré nálady úsměv na tváři. Už jsme si užili i veselého masopustu. Ráno
jsme si upekli koláčky, a odpoledne se konala „veselice“. Letošní
rok byl ve znamení sportovního ducha, a to spartakiády. Ti, kdo
tuto sportovní akci znali, nebo se jí dokonce zúčastnili osobně, tak
na ni zavzpomínali, i když to byla spíše parodie. No a aby to nebylo tak jednotvárné, tak mezi nás přišly i „figurky z Lega“ a děti
ze ZŠ Komenského, které nám předvedly pěkné vystoupení. O muziku se postarali manželé Molíkovi, takže opravdu bylo veselo, zpívalo se a tancovalo. Čas zábavy rychle utekl a ani se nám nechtělo
akci zakončit. Ale říká se, že v nejlepším je dobře přestat a tak jsme
se toho drželi. Vždyť zanedlouho se budeme těšit na další akce, přijdou děti z mateřských škol, budou Velikonoce a další překvapení.
Za Senior-dům v Soběslavi Lada Haplová
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V Soběslavi se dál budou rámovat obrazy
Redakce Soběslavské hlásky se dozvěděla, že svou činnost ukončuje rámování obrazů paní Hany Kolářové v Dolních příkopech. Chtěli
jsme tedy zjistit, zda Soběslav o tuto službu nepřijde a především nás zajímalo, jaké to bylo pracovat jako rámařka obrazů. Přinášíme
vám rozhovor s paní Hanou Kolářovou o její práci, začátcích i zajímavých zákaznících, na který navazuje rozhovor s panem Vlastimilem
Slabým, který má chuť a elán v rámování pokračovat.

Hana Kolářová: Zavzpomínejte trochu

na minulost, co Vás vedlo k vybrání tohoto
oboru? Čím Vás zlákal?
Jako dítě jsem měla blízko ke kreslení,
po ukončení základní školy v r. 1970 jsem
měla jasno, že chci studovat něco blízkého
výtvarnému projevu. Zajímala mě keramická
škola v Karlových Varech, ale protože jsou
Vary poměrně daleko, rodiče mě tam do
učení nechtěli pustit. Proto jsem se poohlížela
po jiném oboru, který by mě také zajímal.
Tehdy existovaly komunální služby, které
nabízely jednotlivé obory, jež se mohli mladí
lidé vyučit a poté u nich měli i zajištěnou práci.
Já jsem nastoupila do učebního oboru rámování
obrazů na dva roky v Sušici. Po svatbě jsem
se přestěhovala do Soběslavi, kde jsem
nastoupila do místních komunálních služeb.
Ty do roku 1989 zajišťovaly a sdružovaly služby
týkající se např. mého oboru rámování obrazů,
dále pak kadeřnictví, krejčovství, sklenářství,
kovovýrobu, opravu obuvi, malířství a další.
Já jsem pracovala v domě naproti poště, kde
je na fasádě ještě vybledlý nápis Tiskárna Šmíd.
Například kovovýroba sídlila v budově, kde je
dnes Úřad práce, někteří si ještě pamatují.
V Soběslavi jste otevřela podnik už v roce
1990, byla jste tedy mezi prvními podnikateli po sametové revoluci. Proč jste se rozhodla podnikat a jaké byly začátky Vašeho
podnikání?
V roce 1990 byly komunální služby zrušeny mezi prvními, protože budovy, ve kterých
sídlily, včetně té naší, byly vráceny v rámci
restitucí. Tehdy mi vedení nabídlo, že mohu
v oboru pokračovat, ale už jako soukromník
na živnost. Dostala jsem nabídku na odkoupení materiálu a strojů. Pronajala jsem
si místnost v přízemí domu, kde je dnes restaurace Netopýr. Tam jsem pracovala až do roku
1994, kdy jsem se přestěhovala do ateliéru ve
vlastním domě v Dolních příkopech, kde jsem
už zůstala. Začátky podnikání byly docela těžké, především z toho důvodu, že teprve vznikaly živnostenské a finanční úřady. Bylo pro mě
těžké získat vůbec základní informace k založení podnikání.
Jaké služby jste nabízela zákazníkům a jaké
nejkurióznější přání měli?

Věnovala jsem se především rámování
a paspartování obrazů. Lidé chtěli rámovat
jak obrazy, fotografie, plátna, akvarely, ale
i vyšívané a paličkované obrazy. Napadá mě,
že jsem rámovala také sportovní dres a sušenou svatební kytici. Zarámovat se dá téměř
vše, třeba i staré hodiny…
Kdo patřil mezi Vaše VIP zákazníky?
Mými stálými klienty byli především malíři.
Velice si vážím spolupráce s akademickým
malířem Františkem Peterkou z Čenkova, dále
pak u mě rámovali Jiří Stejskal, Václav Hrůza,
Teodor Buzu, Kristián Kodet. Často mě zvali
na své výstavy a vernisáže. Vážím si také spolupráce s Rolničkou, pro kterou jsem dělala
řadu obrazů na různé aukce.
Ukončujete Vaše podnikání z důvodu odchodu na odpočinek. Prozradíte nám, čím
se budete zabývat?
Tohle povolání je krásné, ale také fyzicky náročné, kdy člověk 8 hodin stojí a plně se věnuje zákazníkům. Chci si tedy ještě těch pár
let aktivního života užít s koníčky, na které
jsem dříve neměla tolik času, jako například

věnovat se zahrádce, četbě a jízdě na kole.
V Soběslavi jste tyto služby poskytovala
jako jediná, nahradí Vás někdo?
Už před rokem jsem se začala zajímat o to, kdo
by po mně pokračoval, protože by byla škoda,
kdyby zde rámování obrazů zaniklo. Přece jen
jsem měla klientelu nejen ze Soběslavi a jejího okolí, ale jezdili za mnou zákazníci z Veselí
nad Lužnicí i Tábora. Dohodli jsme se proto
s Vlastimilem Slabým, který projevil o rámování obrazů zájem a má chuť a elán pokračovat.

OKÉNKO SOBĚSLAVSKÝCH CHOVATELŮ
Soběslavští chovatelé zahájili přípravu svého areálu na jaro. Po dlouhé zimě začal
jarní úklid a příprava prací na jeho opravy – v letošním roce dojde k rekonstrukci králíkářské haly a na opravu výpletů
u posledních voliér.
Dne 6. března byly zrušeny zákazy svodů
a trhů drůbeže, holubů a exotického ptactva a tímto dnem začnou všem chovatelům krásné starosti v podobě příprav zví-

Vlastimil Slabý: Po ukončení podnikání

Hany Kolářové v oblasti rámování obrazů
budete v tomto oboru pokračovat Vy, co Vás
vedlo k tomuto rozhodnutí?
Vyrůstal jsem v živnostenské rodině. Otec
studoval za první republiky Střední školu bytového průmyslu v Praze a do své svatby tam
i pracoval. Jeho vyprávění z té doby jsem
měl raději než pohádky. Během dětství a dospívání jsem získal kladný vztah k řemeslu
a hned po sametové revoluci začal provozovat dílnu sítotisku. Poté jsem se společníky založil tiskárnu a reklamní ateliér
a dálkově studoval fotografii. Postupem času
se tyto obory silně zdigitalizovaly. Já mám ale
řemeslnou práci rád. Rámování obrazů založené paní Kolářovou není digitalizací zasaženo a vyhovuje mi v této tradici pokračovat.
V mém rozhodnutí mě povzbudili i přátelé.
Jelikož jsem členem Asociace jihočeských
výtvarníků, tak mám k obrazům stále blízko.
Na které adrese a odkdy budete přijímat
objednávky?
Se souhlasem společníků budu pracovat
v provozovně v ulici Na Pískách. Zakázky budu přijímat a vydávat každou středu
od 14 do 18 hodin a v pátek od 12 do 14 hodin.
Jaké služby budete zákazníkům nabízet?
S čím se na Vás mohou obrátit?
Budu se snažit pokračovat stejně jako paní
Kolářová, tj. rámování a paspartování. Časem
chci přidat i něco navíc…
S jakými těžkostmi či překážkami se potýkáte při seznamování s tímto oborem?
První stroj (sekačku na rámy) jsem pořídil ještě v loňském roce a začal jsem s ní zkušebně
pracovat. Přiznám se, že jsem to chtěl vzdát,
sekání nefungovalo a čekaly mě ještě další investice do zařízení a materiálu.
S jakými očekáváními rozjíždíte nový obor
Vašeho podnikání? Čím ho obohatíte?
Jak jsem se již zmínil, nejvíce mi imponuje řemeslná práce, a tak chci, aby tento obor
v Soběslavi zůstal. Je mi líto, že se rámování
obrazů stěhuje z malebného koloritu uličky
Dolní příkopy, ale v ateliéru Na Pískách provozuji i fotoateliér, a mohu tak fotky na místě
i zarámovat.
-pim-

POLICEJNÍ DENÍK

řat na výstavy a trhy. Proto zveme naše
spoluobčany na pravidelné nedělní trhy,
a to 2. dubna od 7 hodin k příjemnému nákupu drobného zvířectva, zahrádkářských,
chovatelských potřeb, krmiv a k posezení
u dobrého občerstvení (teplá medovina).
Samozřejmostí je výkup exotického ptactva
a výkup králičích kožek. Vstupné 20 Kč.

Dne 12. 2. doručila žena na zdejší součást OO PČR
Soběslav nalezený mobilní telefon zn. Huawei, který nalezla na ul. tř. Dr. E. Beneše v Soběslavi nedaleko obchodu potravin. Byl předán na Městský úřad v
Soběslavi – ztráty a nálezy.

Martin Nechutný – ZO ČSCH Soběslav

pprap. Romana Šuléřová

Dne 14. 2. byla hlídkou OO PČR Soběslav vypátrána
osoba muže v celostátním pátrání, po které bylo pátrání vyhlášeno za účelem zjištění jeho pobytu.
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ŽELEZÁŘSTVÍ LAPEC SE S NÁMI PO 27 LETECH LOUČÍ
Po 27 letech ukončilo svou činnost ŽELEZÁŘSTVÍ LAPEC na náměstí Republiky. Tato firma byla v Soběslavi již pojmem a mnozí Soběslavané
s ní prakticky vyrůstali. Železářské potřeby na nám. Republiky sice zůstanou, majitel firmy Jaroslav Lapec se ale rozhodl odejít na zasloužilý
odpočinek. Ještě před svým odchodem nám sdělil, jaká byla léta podnikání a jaké má plány do budoucna. Za poskytnutý rozhovor děkujeme.
V kolikátém roce jste podnik založil? Tehdy
bylo v těchto prostorách také železářství?
Železářské zboží se zde prodávalo již
od roku 1967. Já osobně jsem sem nastoupil
po absolvování základní vojenské služby
na jaře roku 1973 a stal se tak, ve svých 23
letech, vedoucím druhé největší prodejny železářství v okrese. Do roku 1990 byla prodejna státním podnikem Domácí potřeby České
Budějovice a od tohoto roku je podnik v mém
soukromém vlastnictví, již pod názvem Železářství Lapec.
Jaké byly počátky vašeho podnikání? Byla
v Soběslavi v tomto oboru v té době nějaká
konkurence?
Po rozpadu státního podniku Domácí potřeby
jsem byl vlastně donucen se stát podnikatelem, abych nepřišel o zaměstnání. Zařízení
a zásoby zboží jsem odkoupil od Domácích
potřeb. Na chodu firmy se ale nic moc nezměnilo, od začátku svého podnikání jsem pokračoval se stejnými zaměstnanci dál. Po revoluci se konkurence začala objevovat. Od roku
1991 např. firma Šťastný, která je zde dodnes,
a i další firmy, které ale postupně zanikaly.
Prošel za ta léta obchod velkými změnami, jak z hlediska interiéru a vybavení, tak
z hlediska nabízeného sortimentu a služeb?
Co se týče vybavení, tak vlastně ani moc ne,
i zaměstnanci jsou stále stejní. Dříve byl ale
sortiment poněkud obsáhlejší. Prodávali jsme
např. i hutní materiál, jízdní kola, šicí stroje,
zbraně a střelivo, měli jsme po městě čtyři
velké sklady zboží. Ovšem nakonec, z důvodu

nedostatku místa, protože se prodejna musela zmenšit na polovinu své původní velikosti
(z druhé části je dnes informační centrum),
a také skladů jsme se postupně museli vzdát,
a tak jsme od tohoto sortimentu museli nakonec upustit. Takže zůstalo pouze u železářského zboží.
Měli jste nějaká náročná období, která
se Vám podařilo překonat (např. v období
hospodářské krize)?
Hospodářská krize se nás zas tak moc nedotkla, nejspíš proto, že jsme prodávali zejména
obyčejné zboží denní potřeby a nutnosti. Určitě se vyskytla nějaká těžká a těžší období,
ale vždy se mi dařilo firmu úspěšně vést až do
dnešní doby. Nejvíce se nás dotkla např. intervence koruny, když se zboží rapidně zdražovalo, ale i přesto se nám podařilo zachovat
prodej v rozumných mezích. Horší to pak bylo
s rostoucí konkurencí v podobě velkých obchodních center a e-shopů.
Co je podle Vás na podnikání nejnáročnější?
Nejnáročnější je bezesporu přehnaná státní byrokracie, neustále se měnící a nepřehledné zákony, vyhlášky, dodatky, stres
a hrozby vysokých pokut. Také díky velkoobchodům typu Baumax, Obi, Hornbach atd. a e-shopům se mnohé malé kamenné prodejny postupně staly jakýmisi
vzorkovnami. Zákazníci přijdou k nám,
vyzkouší si zboží, nechají si vše vysvětlit,
ale nakonec nakoupí v e-shopu a ne u nás.
No a samozřejmě v neposlední řadě je to i zavedení kontrolního hlášení DPH a zavedení
EET. Celou dobu podnikání jsem si účetnictví

vedl sám a to už bylo na mě trochu moc. Další
náklady bych už v mých 65 letech nevyužil,
stejně bych musel jednou skončit.
Spatřujete nějaké rozdíly v chování
zákazníků dnes a před 40 lety?
No je jasné, že za celá ta léta, konkrétně 42
let, co v tomto obchodě působím, jsem měl
možnost poznat několik generací lidí z celého
města. Lidé, kteří ke mně například chodili nakupovat jako děti, jsou dnes třeba padesátníci.
Zákazníci byli v naprosté většině slušní a milí,
často se zastavili i jen tak, pozdravit a na kus
řeči a také i my jsme se snažili jim nejrůzněji
vyhovět, např. sehnat nějaké těžko dostupné
nebo speciální zboží i drobnosti, které jinde
sehnat nemohli. Měl jsem také velké štěstí
na zaměstnance, kteří u mě pracovali skoro
celý život, od učení až skoro do důchodu, byli
jsme vlastně jedna velká rodina.
Nyní tedy odcházíte na zasloužilý odpočinek. Bude Vám tato práce chybět? Využijete nyní volný čas třeba k cestování?
No určitě bude. Už také chybí. To víte.
Když celý život, 50 let, pracujete v obchodě
a mezi lidmi, podnikáte a najednou to zčista
jasna všechno skončí, je to zvláštní pocit. Ale
doufám, že si časem zvyknu a začnu si naplno
svého volného času užívat. Cestovat se určitě
chystám. Také konečně opravím dům, který jsem léta zanedbával, právě z nedostatku
času, budu navštěvovat své úžasné čtyři děti
a věnovat se svým koníčkům, hlavně jízdě
na kole, cestování a zimním sportům.
-min-

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI SOBĚSLAVI ZA ROK 2016
Renáta Bicerová – tenis
Renáta se věnuje tenisu od svých sedmi let. Po začátcích v Soběslavi odešla hrát do Sezimova Ústí, kde svůj nesporný talent
uplatňovala ve vyšších soutěžích. V současné době reprezentuje A tým tenisového klubu Soběslav, který nyní hraje krajský
přebor 3. Nedílnou součástí tenisového života je pro Renátu trénování nastupující tenisové generace, při kterém může předávat své bohaté zkušenosti. Pro svou veselou povahu je Renáta oblíbenou členkou místního tenisového klubu.

Bohumil Lenc – šachy
Velmi dobré výsledky v soutěži družstev a obětavá práce související s organizačními činnostmi
v oddílu vyšvihly Bohumila z koně dřímajícího
na E5 až na pozici nejvyšší, kterýmžto tahem
se stává nejlepším šachistou roku 2016.

Pavel Snášel – basketbal
Již poněkolikáté košíkářská rada starších rozhodla, že nejlepším sportovcem oddílu je Pavel „JANTAR“ Snášel. Největší „rváč“ celého
okresu, ba i kraje je příkladem zarputilého
a obětavého baskeťáka a letošní ocenění mu právem náleží.

Miloš Schejbal – lední hokej
Miloš Schejbal - útočník, který si prošel mládežnickými týmy Českých Budějovic a Sparty
Praha. Hrál v juniorských reprezentačních výběrech do 18 a do 20 let a rovněž jako junior
okusil hokej za Atlantikem, konkrétně kanadskou Ontarijskou hokejovou ligu, odkud se vrátil
do tehdy prvoligového týmu KLH Vajgar Jindřichův
Hradec. Dále působil i v druholigovém týmu HC Tábor, z něhož následně zamířil do Soběslavi. S číslem 69 nejčastěji nastupoval na postu centra. Oddělit tohoto urostlého hokejistu od puku bylo pro mnoho obránců
neřešitelným úkolem. Vynikal perfektním zakončením, mnoho gólmanů
určitě nerado vzpomíná na backhandový blafák, kterým nejčastěji zakončoval svoje šance. Patřil k velmi obětavým hráčům, mnohdy k utkáním nastupoval se sebezapřením a zdravotními komplikacemi, které
letos stály i za koncem jeho aktivní kariéry. Od hokeje ale úplně neodchází, aktivně se věnuje trenérské činnosti v mládežnických kategoriích,
kde chytá jeho syn Tadeáš a určitě bude podporovat v hokejovém rozvoji
i mladšího syna Mikuláše.
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Michaela Holcová – lehká atletika
Míša je žákyní šestého ročníku ZŠ Soběslav Komenského a od svých šesti let se pravidelně věnuje
tomuto sportu. V trénincích patří mezi nejpoctivější a svým přístupem je vzorem pro ostatní. Ráda se účastní všech školních atletických
závodů a dosahuje v nich výborných výsledků.
Mezi její nejoblíbenější atletickou disciplínu
patří běh. Výborně závodí jak ve sprintu, tak
i na středně dlouhých tratích. V oblibě má také
přespolní běh.

Dominika Bínová – sportovní gymnastika
Dominika navštěvuje 1. třídu základní školy
a sportovní gymnastice se věnuje necelé dva
roky. Je pohybově nadaná, snaživá, ctižádostivá
a v kolektivu oblíbená. Sport je její zálibou, ráda
jezdí na in-line bruslích, na kole, plave a v zimě
bruslí. Také se věnuje hře na flétnu, četbě a výtvarné činnosti.
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Milan Blažek – aikido
Milan je jedním z nejpracovitějších členů našeho
klubu. Pravidelně se účastní cvičebních seminářů v ČR i v zahraničí. I přes své velké pracovní
vytížení a další časově velmi náročnou funkci
hospodáře mysliveckého spolku je příkladem pro ostatní, když je prakticky na každém
tréninku a aikido semináři. Velmi se zajímá
o sebeobranu, která je důležitou součástí aikido
praxe. Aikido cvičí od roku 2013 a je nositelem
technického stupně 4. kyu.

Jana Pavlíková – florbal
Jana je členkou ženského týmu od samých začátků. Jako brankářka vychytala postup do 1. ligy
žen a v této soutěži nastupuje nejen v brance,
ale i v poli na pozici levého křídla, což svědčí
o její všestrannosti. Kromě hráčské kariéry
se ale soustředí i na budoucnost soběslavského florbalu, v klubu působí na pozici šéftrenéra
a zároveň je i trenérkou družstva elévů.

Alena Dudová – kuželky

Ladislav Dobiáš – stolní tenis

Je dlouholetou členkou oddílu. Každý rok se pravidelně účastní mistrovství okresu i kraje v jednotlivcích, kde má střídavé
úspěchy. Letos postoupila na MČR do Třebíče, kde
se utká s nejlepšími seniorkami z celé republiky.
Je velkou a poctivou dříčkou, ráda trénuje nové
členy a umí poradit i při mistrovském zápase.
Všichni oddíloví členové zároveň přejí Aleně
ke kulatému životnímu jubileu mnoho úspěchů
a co nejvíce poražených kuželek.

Žák 6. třídy. Stolní tenis hraje čtyři roky, je platným členem A družstva mužů DDM Soběslav v Jihočeské divizi.
V roce 2016 obsadil 1. místo v krajském žebříčku mladších žáků a aktuálně se drží na 8. místě
v žebříčku ČR. Na posledním turnaji mladších
žáků ČR v Jaroměři se dostal do finále dvouhry i čtyřhry, což je jeho největším úspěchem
v této kategorii. Je velkou nadějí jihočeského
stolního tenisu.

Nikola Jindrová – krasobruslení

Zdeněk Hanzálek – volejbal

Nikole Jindrové je 7 let a je členem TJ Spartak
Soběslav od září 2013. Krasobruslení se věnuje
od 5 let. Mezi její největší úspěchy v této sezoně patří 1. a 2. místo v republikových pohárových závodech. V mezioddílových závodech
obsadila v Soběslavi a ve Veselí nad Lužnicí
zasloužené 1. místo. Nahlédla i do mezinárodních závodů ISU, kde se umístila na předních
místech. Nikola se dále věnuje tenisu, plavání
a atletice, kde ve své kategorii (dětské atletické lize)
obsadila krásné celkové 2. místo za rok 2016. Když zrovna nesportuje, a že času zbývá opravdu málo, připravuje se pilně na školu, kde
ji nejvíce baví výtvarná výchova a matematika. Až bude velká, přála
by si být profesionální sportovní trenérkou.

Nejlepším sportovcem oddílu volejbalu byl zvolen
za rok 2016 prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek.
Zdeněk hraje volejbal za soběslavské družstvo
již od svého studia na místním gymnáziu.
Později obětavě dojížděl na zápasy a tréninky
i během studia na ČVUT. V posledních letech
svou aktivitu částečně omezil z důvodu pracovního vytížení. Vážíme si jeho charakterových
vlastností, nadšení pro hru i jiných doplňkových
sportovních aktivit. Obdivujeme jeho schopnost udržet si fyzickou
zdatnost a herní dovednosti ve věku, kdy již většina hráčů se závodní
činností končí. Blahopřejeme k udělení titulu sportovec roku a následnému životnímu jubileu.

Martin Dvořák – fotbal

Karolína Jirsová – volejbal mládež

Šestadvacetiletý profesionální hasič z Kamenice
nad Lipou.V klubu hraje od léta 2015 na pozici
útočníka. Hned po příchodu se Martin stal oporou soběslavského Spartaku. Martin je střelec
a těch není nikdy a nikde dost. Svými výkony
si brzy získal fanoušky i spoluhráče. Vlasta, jak
se mu taky říká, je příkladný v tréninku, ale
je i výborným kamarádem a osobností do kabiny.
V sezoně 2015/16 nastřílel 14 branek a v současně
probíhajícím ročníku 2016/17 má v polovině soutěže
na svém kontě úctyhodných 16 branek.

Karolína je žákyní 1. ročníku Gymnázia Soběslav.
Volejbalu se věnuje 7 let. Jako jedna z nejmladších je oporou týmu juniorek v KP a týmu žen
v OP. Mezi její silné stránky patří zejména
univerzálnost, kde je schopna nastupovat na
všech postech. Sportovcem roku byla vybrána
z nadějné volejbalové mládeže nejen díky svým
vysokým herním kvalitám, ale zároveň za velmi
pozitivního týmového ducha a příkladný přístup
k tréninku.
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FOTBAL

KRASOBRUSLENÍ
PRVNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE
V březnu se na soběslavském stadionu konal první
ročník krajského přeboru Jihočeského kraje, pozvánku na něj dostaly všechny krasobruslařské kluby z jižních Čech, tj. České Budějovice, Strakonice, Veselí
nad Lužnicí, Soběslav, Tábor a Milevsko. Naše děti
se v konkurenci jihočeských krasobruslařů rozhodně neztratily, naopak
získaly několik cenných kovů - Nela Herynková získala stříbro v kategorii Přípravka B, Nikola Jindrová zvítězila v kategorii Nováčci, v kategorii nejmladší žactvo, mladší žactvo a žactvo jsme měly dokonce
po dvou bruslařkách na stupních vítězů. Zlato získaly Naomi Bláhová a Dominika Pavlíková, stříbro Anežka Novotná a Barbora Říhová
a bronz Veronika Nývltová a Kateřina Řezníčková. Druhá polovina měsíce března už se nesla v duchu nacvičování na pohádkové vystoupení,
ale o tom zase v příštím čísle.
Barbora Nývltová

Rozpis mistrovských utkání Fk Spartak Soběslav na měsíc duben.
Domácí
15.
19.
12.
16.
20.
13.
21.
17.
18.
14.
22.
18.
10.
15.
19.
11.
23.
16.

Hosté

Soběslav
Prachatice
Soběslav
Čimelice
Vlastiboř
Soběslav
Vimperk
Soběslav
J.Hradec
Soběslav
Soběslav
Meteor
Soběslav
Třeboň
Soběslav
Hradiště
Soběslav
Ml.Vožice
Veselí „B“ Soběslav
Katovice
Soběslav
Třeboň
Soběslav
Soběslav
Nová Bystřice
Soběslav
Větrovy
J. Hradec Soběslav
Chýnov
Soběslav
Milevsko Soběslav
Bechyně
Soběslav

Den

Hodina

Odjezd

So
So
Ne
So
Ne
Ne
Pa
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
So
So
Ne

10,00
16,00
15,30
10,00
10,30
15,30
16,30
10,00
10,00
16,00
17,00
10,00
10,00
16,00
10,00
10,00
17,00
16,00

žáci
muži „A“
muži „B“
žáci
muži „A“
muži „B“
muži „A“
žáci
dorost
muži „B“
muži „A“
žáci
dorost
muži „B“
žáci
dorost
muži „A“
muži „B“

1.4.
1.4.
2.4.
8.4.
9.4.
9.4.
14.4.
15.4.
16.4.
16.4.
22.4.
23.4.
23.4.
23.4.
29.4.
29.4.
29.4.
30.4.

VELIKONOČNÍ TURNAJ
V KUŽELKÁCH

KUŽELNA SPARTAKU SOBĚSLAV
Dne 8. 4. 2017 se uskuteční turnaj v kuželkách.
Dospělí na 40 hodů, děti na 20 hodů.
Začátek v 9 hodin, konec v 18 hodin.
Ceny pro první tři v každé kategorii. Čistou sálovou obuv s sebou.

SOBĚSLAVSKÉ OKRUHY 2017
G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ a město Soběslav zvou všechny fandy cyklistiky na 42. ročník Prodoli Soběslavské okruhy 2017. Závod se uskuteční v sobotu 8. dubna
od 9.30 h.
Memoriál Jana Huška se opět jede jako sil- ně opět ostře doprava a ulicemi Dr. E. Beneše
niční kritérium. Dá se předpokládat velká a Petra Voka se závodníci dostanou do prostoru
účast ve všech kategoriích a možná i kvalit- startu a cíle.
ní obsazení zvučnými jmény. Na tento závod
se přihlásil i paralympionik Jiří Ježek, který
vlastní nejvíce medailí z olympiád a mistrovství
světa. Celý závod odstartuje v 9.45 hodin náborem do šesti let na kolech i odstrkovadlech.
V 10 h odstartuje závod dětí 7-10 let na celý
jeden okruh. V 10.15 pak kategorie mladší žáci,
kteří pojedou tzv. hladký závod. Dalšími startujícími budou starší žáci, kteří již jedou bodovací
závod na 12 okruhů. Po nich startují kadetky.
V 11.55 se nám představí kategorie kadetů.
Ve 12.50 na start nastoupí ženy a juniorky V tento den, tedy v sobotu 8. dubna 2017, bude
s mistryní světa Jarmilou Machačovou. Finále pro veřejnou dopravu ve výše uvedených ulitohoto závodu zakončí muži Elite, kteří nastou- cích úplně omezen provoz v době od 8 hodin
pí na startovní čáru přesně v 15 h.
do cca 18 hodin. V případě neodkladného užiKadety a juniory čeká “bodovačka” na 21 resp. tí automobilu v těchto ulicích je třeba dbát
30 okruhů, muži pak objedou celých 50 kol pokynů příslušníků Policie ČR a pořadatelů.
na okruhu 1 500 metrů dlouhém. Start závodu Doufáme, že velikost tohoto sportovního cykbude na náměstí Republiky “U Husa”, odtud listického svátku akce vyváží všechny drobulicí Protifašistických bojovníků a Tyršovou, né nepříjemnosti, které mohou vzniknout.
kde se u Domu sportu a zábavy Oáza prudce A v neposlední řadě nesmíme zapomenout postočí doprava do ulice Na Ohradě. Poté se smyč- zvat Vás všechny, tedy diváky, abyste svými
kou dostanou do Nerudovy ulice okolo kina, až hlasivkami přišli závodníky podpořit.
do ulice 28. října směrem ke gymnáziu. NásledMartin Švec,G. Benedikt Švec cykloteam Želeč

POZDRAV Z MALLORKY
Krásný pozdrav z Mallorky, kde zahájila přípravu na letošní sezonu, zasílá Denisa Švecová
z G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAMU ŽELEČ. Tato nadějná závodnice, vítězka Českého
poháru juniorek na silnici a třetí v českém poháru TOI TOI Cupu v elitě žen v cyklokrosu (vše
v loňském roce), se poctivě připravuje a najíždí
dávky kilometrů v teplém počasí. Všechny své
fanoušky zdraví.
Benedikt Švec
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LEDY 2017 MČR – LEDOVÁ PLOCHÁ DRÁHA V ATC KARVÁNKY
Automotoklub Soběslav v AČR ve spolupráci s hlavním organizátorem Antonínem Klatovským z klubu KLABO TEAM Petříkovice
v AČR jsme společnými silami uskutečnili závěrečný, čtvrtý díl mezinárodního Mistrovství
republiky družstev – závod na ledové ploché
dráze v areálu AMK Soběslav v AČR, a to v autokempu Karvánky.
Po setkání zástupců obou klubů jsme si vytyčili jednotlivé úkoly pro zajištění závodů
a začali s přípravou, na kterou jsme měli pouze devět dní. Areál je tuto dobu odstaven od
přívodu vody v administrativních budovách a
chatách, proto jsme museli najít řešení, a to návozem cisterny, kterou nám zapůjčil pan František Boček z Plané nad Lužnicí. Zajistili jsme
ve spolupráci s firmou TOI-TOI návoz mobilních zařízení. V areálu vzniklo několik parkovacích zón, které zhotovil Josef Havlíček

z Dráchova. První účastníci dorazili do areálu
již v pátek ve večerních hodinách. V sobotu
ráno jsme s přizvanými komisaři a rozhodčími
delegovanými Autoklubem ČR upravili závodní
dráhu, doladili bezpečnostní zóny, zabezpečili
depo závodníků. Vítěze závodu dekoroval starosta města Soběslav Jindřich Bláha. V průběhu
závodů bylo jak pro návštěvníky, tak pro organizátory připraveno občerstvení naším nájemcem
restaurace Michalem Štefkem a na výpomoc tu
byla se svým občerstvovacím stánkem zimující skupina lidí z cirkusu CARINI. Návštěvníci měli možnost během závodů prohlédnout
si cvičená zvířata - lvy, velblouda, koně a další zvěřinec cirkusu CARINI, dále pak výstavu
historických strojů a motorek, kterou pro nás
zorganizovali hoši z VCC Soběslav.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat partnerům společnosti: Odyssea Films s.r.o. Praha,

Petr Koktavý - sádrokartonářské práce Veselí nad Lužnicí, TEPO-LD Soběslav, Strojírna
Soběslav, AUTO-FUTURE České Budějovice,
Autoservis Došek, VHS České Budějovice, TENAD s.r.o. Soběslav, Povrchovky Michal Vanko Cetoraz.
Dále bychom chtěli poděkovat Vodní záchranné
službě Soběslav a společnosti HEDVAY za zajištění zdravotní a technické podpory.
AMK Soběslav dále děkuje všem návštěvníkům za projevenou účast a zároveň oznamuje
další motoristické akce v průběhu tohoto roku
- duben sraz značek VW, květen DACIA ČR,
květen sraz karavanů a obytných aut, červen
a srpen AUTOHIFI a TUNING – DRAG SHOV,
červenec Mercedes Benz ČR a více sledujte
na stránkách www.karvanky.cz.

INZERCE

konzultant zdravé výživy

Miroslav Němec

bude v Soběslavi 1. dubna 2017
od 9.30 h v ul. Nerudova - Pekárikovi

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: + 420 605 163 108
KANCELÁŘ:
tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5
392 01 Soběslav
(budova pošty, 1. patro)

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Roman Příplata
a výbor AMK

24

duben 2017

SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODEJ
• Prodám zahradu s dřevěnou chatkou
v lokalitě Pilát. Elektřina zavedena,
cena dohodou. Tel.: 739 235 722
• Prodáme byt 3+1, sídl. Svákov, osobní vlastnictví. Celková plocha 72 m2,
balkon, 2. patro s výtahem, 2 sklepy.
Byt je po rekonstrukci, plovoucí podlahy, zděné jádro, vestavěné skříně,
vše ve výborném stavu. Informace
na tel: 608 252 653 nebo 606 331 748
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz
• Prodám chatu u Jitony.
Tel. 732 420 870
• Prodám zahradu u Envipuru. Informace na tel. 777 309 536
• Prodám nové dámské jízdní kolo.
Tel. 720 330 219

KOUPĚ
• Koupím byt v Soběslavi 2+1 nebo
3+kk s ústředním topením, buďto
v přízemí, prvním patře nebo s výtahem. Platba možná ihned převodem.
Tel. 606 367 853
• Koupím obrazy a různé staré věci nábytek, vojenské, myslivecké, hodinky, rádia, housle, bankovky, mince, odznaky,
porcelán, knihy a jiné. Jednotlivě, sbírky nebo pozůstalost. Tel. 722 777 672
• Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi a okolí. Tel. 776 092 862
• Koupím garáž v okolí sídliště Svákov.
Tel. 604 443 527
• Koupím byt v Soběslavi.
Tel.: 601 561 420
• Koupím garáž v Soběslavi.
Tel.: 601 561 420
• Koupím štěně rotvailera nebo něm.
ovčáka bez P.P. Zn. fenku.
Tel. 732 166 571

OSTATNÍ
• Automarket EURO s.r.o. ve Veselí n. L.
přijme prodejce aut. E-mail dvorakpetr@volny.cz. Tel: 777 113 342
• Hledám pronájem bytu v Soběslavi
3+1 nebo 3+kk, popřípadě metrově větší 2+kk nebo 2+1. Za nabídky děkuji.
Tel. 605 452 695
• Dám do pronájmu zahradu 15 arů
s chatou o 3 místnostech za údržbu,
4 km od Soběslavi. Tel. 602 174 190
• Pronajmu nový byt 2+KK a garsonku.
Zahrada, parkovací místo.
Tel. 777 907 750
• Ořežu nebo porazím Váš strom.
Tel: 728 970 057
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KDYŽ NEVÍTE KUDY KAM,
PŘIJĎTE SI NAKOUPIT K NÁM
N+N Soběslav, Nová 533, Soběslav vedle zelené STK
Nabízíme barvy, laky, pracovní oblečení
a nové potřeby pro dům a zahradu.
Akce na duben:
• Luxol palisandr 2,5 l + 0,5 l zdarma - 390,• Interiérová mal. barva color - 25 g - 360,• Montérky zn. ARDON
• PRESTIGE - 990,• Kristalon start - 85,-
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Půjčovna svatebních
a společenských šatů
MONIKA
Výprodej svatebních, dívčích šatů
a chlapeckých obleků nadále trvá.
Nově: svatební šaty větších
velikostí, společenské šaty,
pánské obleky “SLIM”
Tř. Čs. armády 213/II
Veselí nad Lužnicí
Tel. 723 512 899
ČT 17-19 h, jinak po tel. domluvě
www.pujcovna-monika.cz

SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle přání
zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu! Stáří
14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180 Kč/ ks.

PRODEJ :
Soběslav, u vlakového nádraží
20. dubna 2017, 9.55 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
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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

Návrh, montáž, servis.
ŠPIČKOVÁ TEPELNÁ
ČERPADLA BUDERUS
David Slavík
www.topitlevne.cz
mob.: 603 572 515
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KAMENICTVÍ
KAREL CHURÁČEK

Výroba a prodej žulových pomníků (které
máme skladem a vystavené = AKČNÍ CENA!!!
a krátká doba dodání)
•
•
•
•
•

Přebrušování a opravy původních
pomníků
Obnova nápisů, zhotovení přípisů
Prodej doplňků-vázy,svítilny,urny,
schránky,šachty,trojúhelníky,mísy
Výroba stupnic, parapetů
Prodej grilovacích kamenů
Provozovna:
Veselí nad Lužnicí
Hlinice 76

Prodejna Soběslav – Květinka na hřbitově
Přizpůsobíme svůj čas vašemu ! Schůzky jsou
nezávazné

VOLEJTE: 731 164 363
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