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DĚDEČEK

aneb
Musíme tam všichni ...
28. 2. a 1. 3. 2018
(pokaždé s jiným hereckým obsazením)
v 19 h v KDMS
foto: archiv
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25. 2.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ 2018
Žádáme všechny zájemce o zařazení kulturních,
společenských a sportovních akcí do Kulturního
kalendáře na rok 2018, aby údaje o událostech (název a stručný popis akce, datum a čas konání) zaslali
na e-mailovou adresu infocentrum@musobeslav.cz
do konce měsíce února. Děkujeme.

ZAČÍNÁ LETNÍ SEMESTR U3V
Od 6. 2. 2018 (10 h, malý sál KDMS) začíná letní
semestr Virtuální univerzity třetího věku.
Téma: Evropské kulturní hodnoty.
Lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.
Všichni jsou srdečně vítáni!

ÚŘEDNÍ DNY VZP V ROCE 2018

AKCE NA MĚSÍC ÚNOR
2. 2. Staročeský bál, hrají Božejáci, KDMS, 19 h
7. 2. Antarktida aneb Z konce světa na konec světa – přednáška cestovatele
Jaromíra Nováka, druhá část, Rožmberský dům, 17 h
9. 2. Společenský ples, hraje Fordance Orchestra ČB, KDMS, 19.30 h
13. 2. Zelňačka - divadelní představení, KDMS, 19 h
14. 2. Smutné výročí února 1948 - přednáška Mgr. Martina Tichýho, autora
knihy „Říkali mu dědeček. Příběh protikomunistického odboje - Bayer
a spol.“, Rožmberský dům, 17 h
15. 2. Astrál, KDMS, 17 h
16. 2. Sportovní ples, hraje MP3, KDMS, 20 h
18. 2. Hračkofest, KDMS, 10 - 20 h
21. 2. Rožmberská knihovna a její osudy ve Švédsku – přednáška
PhDr. Lenky Veselé, Ph.D. z Knihovny Akademie věd ČR o rožmberské
knihovně Petra Voka, která se v době svého vrcholu stala nejrozsáhlejší
knihovnou předbělohorských Čech, Rožmberský dům, 17 h, více str. 13
22. 2. Přednáška s irisdiagnostičkou Jitkou Hanzalovou, KDMS
- klubovna, 17 h

Klientské pracoviště v Soběslavi je otevřeno každé
první a třetí úterý v měsíci, vždy od 11:30 do 14:30 h
(Městský úřad Soběslav – malá zasedací síň, dveře
č. 317 – 2. patro)
2. 1.
6. 2.
6. 3.
3. 4.
1. 5. (zavřeno)
5. 6.

16. 1.
20. 2.
20. 3.
17. 4.
15. 5.
19. 6.

ZAŽÁDEJTE SI
O INFORMAČNÍ OBĚŽNÍKY
V rámci rozšiřujících se služeb Informačního střediska vám nabízíme možnost pravidelně získávat informační oběžník, který obsahuje informace o akcích
v Soběslavi na daný týden. Oběžník rozesíláme každé pondělí e-mailem. Máte možnost se registrovat
v Infocentru prostřednictvím zaslání souhlasného
e-mailu na:
infocentrum@musobeslav.cz
kde uvedete vaše jméno a souhlas se zasíláním oběžníku. Věříme, že vám tato služba ulehčí orientaci
v nabízených kulturních, společenských a sportovních akcí v Soběslavi.

25. 2. Dětský pirátský karneval, KDMS, 15 h
25. 2. Deskohraní, kinokavárna, 14 - 17 h
28. 2. Dědeček (aneb Musíme tam všichni) – představení divadelního souboru
ZŠ Komenského, KDMS, 19 h, hrají se dvě představení s jiným obsazením! Více na str. 17
1. 3. Dědeček (aneb Musíme tam všichni) – představení divadelního souboru
ZŠ Komenského, KDMS, 19 h, hrají se dvě představení s jiným obsazením! Více na str. 17

Úřední den notáře
MěÚ, nám. Republiky 59
II. patro č. dveří 318
JUDr. Stanislav Hroch
Středa 7. 2. a 21. 2.
od 13:00 do 16:00
Tel. 602 496 375
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ZPRÁVY Z MĚSTA
USNESENÍ
1. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 9. ledna 2018
Usnesení č. 1/001/2018
Rada města se za přítomnosti kronikářky paní
Marie Klimešové seznámila s vedením kroniky
města. Rada města děkuje paní Marii Klimešové za pečlivé a velmi pěkné vedení kroniky
města.
Usnesení č. 1/002/2018
Rada města ukládá realizovat usnesení
z 16. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi,
které se konalo 19. prosince 2017.
Usnesení č. 1/003/2018
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o přípravě a organizačním zajištění voleb prezidenta
České republiky, které se uskuteční ve dnech
12. a 13. ledna 2018.
Usnesení č. 1/004/2018
Rada města ruší Komisi fondu rozvoje bydlení.
Usnesení č. 1/005/2018
Rada města bere na vědomí informaci starosty města Ing. Jindřicha Bláhy o jednání s firmou Dividend Plus, s. r. o., Tábor, ve věci
budoucího rozvoje průmyslové zóny u dálnice
D3 v Soběslavi.
Usnesení č. 1/006/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2016 mezi
městem Soběslav a firmou Vodohospodářské
stavby, s. r. o., Teplice, kterým se vypořádávají
více a méně práce a stanovuje termín dokončení
díla na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro
RD „U sídliště Svákov“ – Soběslav, 2. etapa“.

složení - členové:
• Ing. Jindřich Bláha – starosta města
• Ing. Radek Bryll – tajemník MěÚ
• Ing. Marie Staňková – vedoucí OŽP MěÚ
náhradníci:
• Mgr. Vladimír Drachovský – místostarosta
města
• Ing. Bohumír Ctibor – vedoucí KT MěÚ
• Zdeněk Podlaha – pracovník OŽP MěÚ
Usnesení č. 1/009/2018
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 5 k mandátní smlouvě ze dne 5. 12. 2008 uzavřené mezi městem Soběslav a Správou města Soběslavi, s. r. o., kterým se zvyšuje úplata
za výkon veřejně prospěšných služeb pro město
o 500.000 Kč + DPH z důvodu zvýšení rozsahu
vykonávaných služeb s účinností od 1. 1. 2018.
Usnesení č. 1/010/2018
Rada města souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí výzva
č. 16/2017 Mateřskou školou Duha na realizaci projektu na školní zahradě „Zahrada sedmi barev“ v celkové výši 750.711 Kč.

USNESENÍ
24. schůze Rady města Soběslavi,
která se konala 19. prosince 2017
Usnesení č. 24/378/2017
Rada města souhlasí s předběžným programem
Soběslavských slavností 2018 dle návrhu předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem.

neplacení
nájemného
a nevyužívání nebytových
prostor ve vlastnictví města Soběslavi v domě čp.
1 na náměstí Republiky,
Soběslav I, po dobu rekonstrukce budovy, tj.
od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2019.
Usnesení č. 24/382/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi
městem Soběslav a Tenisovým klubem
Soběslav, kterým se prodlužuje doba nájmu
do 31. 12. 2029 v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu z dotačního programu
MŠMT.
Usnesení č. 24/383/2017
Rada města souhlasí s konáním akce „Putování
za vánočním příběhem – Živý Betlém“, která se
uskuteční v sobotu 23. 12. 2017 od 16:30 hod.
do 18:00 hod. v Soběslavi.
Usnesení č. 24/384/2017
Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města Mgr. Vladimíra Drachovského
o závěrech z jednání dozorčí rady Správy
města Soběslavi, s. r. o., která se uskutečnila
7. 12. 2017.

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva města
Soběslavi, které se konalo 19. 12. 2017
ZM 16/121/2017
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu
města Soběslavi – rozpočtové opatření č. 4/2017
– v předloženém znění.

Usnesení č. 24/379/2017
Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městem – MŠ DUHA Soběslav, MŠ Soběslav, Nerudova 278/II, ZŠ Soběslav, Komenského 20,
ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, Kulturní dům města Soběslavi, Senior-dům Soběslav
a Poliklinika Soběslav na roky 2019 a 2020
v předloženém znění.

ZM 16/122/2017
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu
města Soběslavi na rok 2018 v předloženém
znění.

b) Rada města v návaznosti na své usnesení
č. 21/328/2017 ze dne 14. 11. 2017 souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem
Soběslav a firmou HYDRO&KOV, s. r. o.,
Třeboň, na realizaci veřejné zakázky: „Rybník
Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce
krajiny“ za cenu 28.888.888 Kč + DPH.

Usnesení č. 24/380/2017
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a Karlem
Churáčkem, Veselí nad Lužnicí, na pronájem
nebytového prostoru ve vlastnictví města o výměře 42,60 m2 v domě čp. 873, Soběslav III, na
pozemku p. č. 2174 v k. ú. Soběslav na dobu
neurčitou.

ZM 16/124/2017
Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria města Soběslavi, která budou upravovat hospodaření města
v případě, že nebude před 1. lednem schválen
rozpočet pro příslušný rozpočtový rok, a to do
doby schválení rozpočtu zastupitelstvem města,
v předloženém znění.

Usnesení č. 1/008/2018
Rada města jmenuje komisi pro výběr technického dozoru investora v rámci projektu „Rybník
Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce
krajiny“, který se uskuteční v úterý 23. 1. 2018
v 10:00 hod. na MěÚ Soběslav, v následujícím

Usnesení č. 24/381/2017
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 10. 11. 2004 uzavřené mezi městem
Soběslav, Ladislavem Růžičkou, Soběslav,
a Annou Průšovou, Soběslav, kterým se řeší

ZM 16/125/2017
Zastupitelstvo města schvaluje měsíční
odměny poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva města dle NV č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v následující výši:

Usnesení č. 1/007/2018
a) Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ Ing. Radka Brylla o přípravě realizace projektu „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny“.

ZM 16/123/2017
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu města Soběslavi na roky 2019
–2020 v předloženém znění.
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člen RM 7.380 Kč, člen ZM
1.845 Kč, předseda výboru/komise 3.690 Kč, člen výboru/komise
3.075 Kč s platností od 1. 1. 2018.
Tyto odměny se nesčítají.

prodej části pozemku p. č. 67/12
o přibližné výměře 40 m2 v k. ú.
Soběslav Ing. Heleně Moravcové,
Soběslav, za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 300 Kč/m2.

ZM 16/126/2017
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze
dne 21. 12. 2006, ve znění pozdějších dodatků, příspěvkové organizace města Senior-dům Soběslav
dle předloženého návrhu.

ZM 16/130/2017
Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části pozemku p. č. 13/1
o výměře 95 m2 v k. ú. Nedvědice
Eugenii a Vladimíru Menclovým,
Praha, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 150 Kč/m2.

ZM 16/127/2017
Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemků za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě
u sídliště Svákov v k. ú. Soběslav
v předloženém znění. Pozemky
budou prodávány formou veřejné
licitace. Vyvolávací cena činí 650
Kč/m2 + DPH.

ZM 16/131/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1567/10
o výměře 19 m2 v k. ú. Soběslav
Lotce a Milanu Dědouchovým,
Soběslav, za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 300 Kč/m2.

ZM 16/128/2017
Zastupitelstvo města schvaluje
prodej jednotek (bytů se všemi
jejich součástmi a příslušenstvím,
spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domů
a spolu se spoluvlastnickým podílem na pozemcích) ve vlastnictví
města Soběslavi, nacházejících se
na pozemcích p. č. 1010/2 a 1010/7
v k. ú. Soběslav v domech č. p. 373
a 374 v ulici Na Ohradě v Soběslavi dle předloženého návrhu.
ZM 16/129/2017
Zastupitelstvo

města

schvaluje

ZM 16/132/2017
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 3618/6
o výměře 3 170 m2, p. č. 3618/8
o výměře 1 955 m2, část pozemku p. č. 3845 o výměře cca 35 m2
a vlastnický podíl v rozsahu
1/2 pozemku p. č. 3623/10 o výměře 27 m2, vše v k. ú. Soběslav,
společnosti BANES, spol. s r. o.,
Soběslav, za cenu dle znaleckého
posudku, tj. 220 Kč/m2.
ZM 16/133/2017
Zastupitelstvo města schvaluje
koupi 1/3 spoluvlastnického podílu na pozemcích p. č. 2103/467
o výměře 2 953 m2, p. č. 2103/493

o výměře 4 941 m2 a p. č. 2103/495
o výměře 346 m2, vše v k. ú.
Soběslav, od paní Heleny Oplové,
Praha, za cenu 190 Kč/m2.
ZM 16/134/2017
Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p. č. 1268 o výměře 4 844 m2, p. č. 1299 o výměře 7 913 m2, p. č. 1378 o výměře
3 055 m2, vše v k. ú. Zvěrotice, od
Jany Fišerové, Zvěrotice, za cenu
150.000 Kč.
ZM 16/135/2017
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – pozemků p. č. 3608/1
s pravděpodobnou výměrou části
37 m2, p. č. 3608/5 s pravděpodobnou výměrou části 15 m2, p. č.
3606 s pravděpodobnou výměrou
části 277 m2, p. č. 3607 s pravděpodobnou výměrou části 1 408 m2,
vše v k. ú. Soběslav, od Impregnace Soběslav, s. r. o., Soběslav.
ZM 16/136/2017
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) revokaci části usnesení ZM
č. 4/027/2011 ze dne 30. 3. 2011
v části týkající se „směny pozemků
PK parc. č. 549 o výměře 396 m2
a části pozemku PK parc. č. 557
o výměře cca 80 m2 manželů Aleny a Pavla Panských, Chlebov,
za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi KN parc. č.
293/1 o výměře cca 476 m2, PK
parc. č. 546 o výměře 1 908 m2
pana Zdeňka Bubníka, Chlebov,

za část pozemku ve vlastnictví města Soběslavi PK parc.
č. 429 o výměře 1 908 m2, část pozemku PK parc. č. 554 o výměře
cca 212 m2 paní Marie Tůmové, Soběslav, za část pozemku
ve vlastnictví města Soběslavi PK parc. č. 661/1 o výměře
cca 212 m2, vše v k. ú. Chlebov“.
2) směnu pozemků v souvislosti
s dokončením výstavby čistírny
odpadních vod Chlebov takto:
• p. č. 527/5, p. č. 434/6 a část
p. č. 527/1 o celkové výměře 480 m2 v k. ú. Chlebov
ve vlastnictví manželů Aleny
a Pavla Panských, Chlebov,
za části pozemků p. č. 293/1
a p. č. 274/3 o stejné výměře
v k. ú. Chlebov ve vlastnictví
města Soběslavi,
• p. č. 527/6 a p. č. 434/7
o celkové výměře 1 857 m2
v k. ú. Chlebov ve vlastnictví Zdeňka Bubníka, Chlebov,
za část pozemku o stejné výměře p. č. 429 v k. ú. Chlebov
ve vlastnictví města Soběslavi,
• části p. č. 434/1 a p. č.
527/3 o celkové výměře 428 m2 v k. ú. Chlebov
ve vlastnictví Jany Pánkové,
Praha, a Miloslavy Tůmové, Praha, za část pozemku
o stejné výměře p. č. 669/7
v k. ú. Chlebov ve vlastnictví
města Soběslavi.

Vytápění nemovitostí v souvislosti se zákonem o ochraně ovzduší
Je zimní období a značná část nemovitostí
je vytápěna spalovacím zařízením na tuhá
paliva. Technický stav spalovacího zařízení
by měl zaručit, aby občané při topení neobtěžovali okolní obydlenou oblast kouřem. Proto
občan musí mít zkontrolován zdroj vytápění
na pevná paliva o příkonu 10-300 kW napojený na teplovodní soustavu vytápění odborně způsobilou osobou. Tato povinnost měla
být poprvé splněna do 31. 12. 2016, a jelikož
je kontrola platná na období 2 let, tak do konce
roku 2018 musí být provedena v pořadí již druhá vlna kontrol. Seznam odborně způsobilých
osob je možno najít na webových stránkách
www.aptt.cz. Ke spalovacím zařízením
je nutno ještě říci, že je snaha o modernizaci vytápěcí techniky a občané mohou využívat tzv.
kotlíkové dotace, které rozděluje Krajský úřad
Jihočeského kraje.
Při vytápění záleží nejenom na spalovacím
zařízení, ale i na použitém palivu a obsluze.
Občan proto musí topit kvalitním povoleným
palivem, nesmí v topeništi spalovat odpad
a musí regulovat poměr paliva a kyslíku
v topeništi tak, aby probíhal optimální spalovací
proces. Je třeba si uvědomit, že spalovací proces

spotřebuje velké množství vzduchu – např.
na spálení 1 kg dřeva je třeba 10 m3 vzduchu.
Provozovatel spalovacího zařízení musí
provádět i čištění spalinové cesty a její kontrolu.
Čištění musí být v případě užívání pevných paliv
prováděno 2x za rok a kontrola spalinové cesty
1x ročně. Splnění těchto povinností je velmi
důležité, neboť řada problémů při vytápění je
způsobena dehtovými usazeninami v komíně,
které mohou zahořet a může dojít i k požáru
nemovitosti.
A nyní několik informací o činnosti orgánů
na úseku ochrany ovzduší. Stížnosti
na znečišťování ovzduší neřeší jednotlivé
obce, ale pouze obec s rozšířenou působností
– Městský úřad Soběslav. Ten může řešit
znečišťování ovzduší spalovacím zdrojem
kontrolou tmavosti kouře, požadavkem předložit
doklady od provozovatele a v krajním případě
i kontrolou spalovacího zdroje přímo na místě.
Tmavost kouře se nemůže hodnotit v době
uvádění zdroje do provozu v trvání 30 minut,
a proto jedna zaslaná fotografie s kouřovou
vlečkou neznamená, že provozovatel porušil
zákon o ochraně ovzduší. Doklady, které jsou
od provozovatele požadovány, jsou uvedeny

výše – protokol o kontrole spalovacího
zařízení odborně způsobilou osobou, protokol
o provedení kontroly (pravidelné) nebo
revize (při instalaci nebo změně) spalinové
cesty. Kontrola spalovacího zdroje přímo
v nemovitosti může být provedena pouze tehdy,
pokud byl provozovatel písemně upozorněn
a poučen o dodržování povinností z hlediska
zákona o ochraně ovzduší a o následcích
podezření na jejich porušení v podobě
provedení kontroly. Pokud i přes písemné
upozornění vznikne opět podezření na porušení
povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit
do jeho obydlí. Kontrolující osoba má přístup
jen ke spalovacímu zdroji, jeho příslušenství
a používaným palivům.
A jaká může být pokuta za porušení zákona
o ochraně ovzduší? Sankce pro provozovatele
za neprovedení kontroly spalovacího zařízení
prostřednictvím odborně způsobilé osoby může
být až 20 000 Kč, v případě nedodržení přípustné
tmavosti kouře, spalování paliv neurčených
výrobcem či spalování odpadů a v neposlední
řadě pokud není umožněn kontrolujícímu
přístup ke spalovacímu zdroji, může být sankce
J. Mošnička, OŽP
až 50 000 Kč.
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HERNÍ AUTOMATY V PROVOZOVNÁCH JEŠTĚ ZŮSTANOU
Na 15. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi
20. 9. 2017 byla schválena vyhláška č. 3/2017
o regulaci provozování hazardních her na území města Soběslavi, o které jsme informovali
v listopadovém čísle měsíčníku. Vyhláška vešla

v platnost 1. 1. 2018 a povolila provozování
hazardních her na jediné adrese, v ulici Nová
409/2. Herní automaty však v ostatních provozovnách zůstanou do doby, kdy vyprší povolení
k jejich provozování vydané Ministerstvem fi-

nancí ČR. Až do konce února se tak s herními
automaty můžete v provozovnách dále setkávat.
redakce

ROZPOČET MĚSTA SOBĚSLAVI NA ROK 2018
VÝDAJE
Název položky
Ozdrav. hospodářských zvířat - neinvestiční
Zemědělství a lesnictví

Částka (Kč)

1 000 000

Základní umělecká škola

200 000

200 000

ostatní výdaje
(interakt. učeb. pomůcky Fraus, rezerva)

396 000

1 200 000

školství - kapitál. výdaje (rekonstrukce
budov)

1 000 000

Celkem

v tom

Zemědělství a lesnictví - neinvestiční
výdaje

1 000 000

Zeměd. a lesnictví - kapitálové výdaje
(lesní hosp. plán)

200 000

Informační středisko, propagace města-neinvestiční

300 000

Cestovní ruch, koupaliště - neinvestiční

500 000

Doprava

ZŠ - opravy budov ZŠ

Kultura

19 200 000

Kultura - neinvestiční výdaje

12 200 000

festival Kubešova Soběslav - příspěvek
KDMS

50 000

kronika, ostatní kult. činnost

50 000

památky (hrad, MPZ, ostatní)

16 340 000

3 000 000

Doprava - neinvestiční výdaje

5 520 000

ostatní předměty historické a kulturní
hodnoty

silnice - opravy, služby, dopravní značení

3 200 000

místní rozhlas

100 000

chodníky, parkoviště, ostatní prostranství-opravy, služby, mat.

2 300 000

noviny Soběslavská hláska

300 000

ostatní

20 000

Kulturní dům - příspěvek na provoz

200 000

8 200 000

SPOZ a ostatní kultuní činnost

300 000

Doprava - kapitálové výdaje

10 820 000

silnice - výstavba - sídl. Svákov

1 500 000

Kultura kapitál. výdaje - stav. úpravy
domu 1/I

rekonstrukce ulice Na Pískách

4 000 000

Sport a zájmová činnost

chodníky - výstavba - sídl. Svákov

1 000 000

sport a záj. činnost - neinvestiční výdaje

5 050 000

parkoviště, ostatní plochy

1 000 000

TJ Spartak - údržba sportovišť

1 200 000

7 000 000
6 850 000

cyklostezky

200 000

TJ Spartak - ztrátovost zimního stadionu

950 000

autobus. zastávky, terminály, os. silniční
doprava

500 000

TJ Spartak - rozvoj mládežnického sportu

200 000

železnič. doprava - nádraží - výkup
pozemku s budovou
Vodní hospodářství

2 620 000
9 000 000

Vodní hospodářství - neinvestiční výdaje

6 000 000

pitná voda - vodovody, studně

200 000

odpadní vody, kanalizace, ČOV

3 500 000

rybníky, vodní toky

300 000

rybník Nový - odbahnění (bude řešeno dle
dotačního titulu)

2 000 000

vodní hospodářství - kapitálové výdaje

3 000 000

kanalizace, ČOV, stabil. nádrže Chlebov

500 000

kanalizace, ČOV
Školství

2 500 000
16 000 000

příspěvky sportovním spolkům

200 000

opravy ost. sportovišť, materiál, dokum.

1 500 000

opravy domu dětí a mládeže

200 000

dětská hřiště - doplnění prvků, opravy

200 000

zájmová činnost dětí a dospělých

600 000

sport a zájmová činnost - kapitálové
výdaje

1 800 000

rekonstrukce, modernizace sportovišť

1 000 000

vybudování nových dětských hřišť

800 000

Zdravotnictví (poliklinika) - příspěvek
na provoz

300 000

Místní hospodářství celkem

54 300
000

místní hospodářství - neinvest. výdaje

15 300 000

školství - neinvestiční výdaje

15 000 000

bytové hospodářství

200 000

MŠ Duha - příspěvek na provoz

2 194 000

nebytové prostory

500 000

MŠ Nerudova - příspěvek na provoz

2 000 000

Správa města - veřejně prospěšné služby

ZŠ Komenského - příspěvek na provoz

4 470 000

zásobování teplem, kotelny

100 000

ZŠ E.Beneše - příspěvek na provoz

4 740 000

veřejné osvětlení

500 000

12 800 000
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hřbitov

200 000

územní rozvoj - studie, služby, inženýrské
sítě

300 000

ostatní služby MH, daně,věcná břemena,

700 000

místní hospodářství - kapitálové výdaje

39 000 000

rekonstrukce byt. fondu

200 000

inženýrské sítě - plyn, elektro

200 000

veřejné osvětlení - výstavba - sídl. Svákov

300 000

hřbitov - kolumbární stěna

200 000

hřbitov - rekonstrukce smuteční síně (bude
řešeno dle dokumentace)

4 000 000

územní rozvoj - projektové dokumentace

1 000 000

územní plán

100 000

revitalizace náměstí - centrální plocha
včetně zeleně

32 000 000

pozemky - výkup
Životní prostředí, veřejná zeleň

veřejná zeleň, vzhled obce

Daň z příjmu fyzických osob placená
plátci
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky

částka (Kč)

částka (Kč)

Celkem

v tom

21 500 000
700 000

Daň z příjmu fyzických osob vybíraná
srážkou

1 900 000

Daň z příjmu právnických osob

20 400 000

Daň z příjmu právnických osob za obec

2 200 000

Daň z přidané hodnoty

45 000 000

Ekologické poplatky
Místní poplatky

40 000
5 260 000
3 900 000

poplatek ze psů

240 000

6 800 000

poplatky za rekreační pobyt

70 000

5 800 000

poplatky za užívání veřejného prostranst.

300 000

poplatek z ubytovací kapacity

50 000
700 000

7 000 000

svoz a likvidace odpadu, sběrný dvůr,
kontejnery

Název položky

poplatek za komunální odpad

1 000 000

životní prostředí - neinvestiční výdaje

		

PŘÍJMY

890 000

monitoring hluku

10 000

poplatek za zkoušky žadatelů
o řidič.oprávnění

protipovodňová opatření

100 000

Daň z hazardních her

4 000 000

životní prostředí - kapitálové výdaje

200 000

Správní poplatky

4 500 000

protipovodňová opatření

200 000

Daň z nemovitostí

6 000 000

Sociální služby

Daňové příjmy celkem

13 200 000

111 500 000

sociální služby - neinvestiční výdaje

12 200 000

Splátky půjček

Senior-dům - příspěvek na provoz
(vč. státní dotace)

11 758 200

Zemědělství a lesnictví

1 000 000

Vodní hospodářství

5 300 000

Rolnička - opravy budovy

130 000

Rolnička - příspěvek

210 000

ost.výdaje - příspěvky fyz. osobám
(opatrovnictví)

101 800

socíální služby - kapitálové výdaje

1 000 000

nástavba Senior - domu

1 000 000

Živelní ohrožení, ochrana obyvatel
- neinvestiční
Městská policie

30 000
3 100 000

městská policie - provozní výdaje

3 000 000

městská policie - kapitálové výdaje
(kamerový systém, ostatní)

100 000

Požární ochrana
požární ochrana - neinvestiční výdaje
požární ochrana - přístroje a zařízení
Zastupitelstvo města - neinvestiční
výdaje
Městský úřad

Rybníky

605 000

Informační středisko, propagace města

150 000

Cestovní ruch - koupaliště

96 000

Stavebnictví, služby

100 000

Doprava

40 000

Školství

1 013 000

Kultura

1 385 000

TV a zájmová činnost

51 000

Zdravotnictví

800 000

Místní hospodářství, územní rozvoj

6 875 000

Životní prostředí

1 600 000

Sociální služby

350 000
200 000

Ochrana obyvatel, požární ochrana

150 000

Městská policie
Městský úřad

2 900 000

Finanční operace
38 000
000

360 000

Nekapitálové příjmy z vlastní činnosti
celkem

125 000
300 000
1 000 000
200 000
21 000 000

městský úřad - provozní výdaje
(včet. soc. fondu)

37 000 000

Kapitálové příjmy-MH-prodej pozemků

3 000 000

městský úřad - kapitál. výdaje
- inf. technologie

1 000 000

Dotace v rámci souhrnného dotačního
vztahu

15 900 000

Finanční operace, ostat. výdaje
(daně, pojištění)
VÝDAJE CELKEM

4 500 000
193 270 000

Ostatní dotace (stát, kraj, obce)

10 000 000

Dotace a převody celkem

25 900 000

PŘÍJMY CELKEM

161 400 000
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PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Město Soběslav jako vlastník pozemků v lokalitě u sídliště Svákov určených územním plánem
města k výstavbě rodinných domů informuje, že
v pondělí 19. února 2018 od 15 hodin proběhne v Kulturním domě města Soběslavi prodej
pozemků jako výběrové řízení formou licitace.
Bude licitováno celkem 8 pozemků (viz tabulka
a zjednodušená mapa pozemků níže).
Pozemek č.

Parcelní číslo Celková výměra v m2

realitní kanceláře SORETA Group, a.s. pracoviště Tábor, s minimálním příhozem 5.000 Kč.

Regulativy pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Svákov:

Smluvní dokumentaci – kupní smlouvy a vklad
do katastru nemovitostí zajistí město Soběslav
na své náklady.



na jednom stavebním pozemku bude
umístěn jen jeden rodinný dům,



rodinné domy budou max. dvoupodlažní
(dvě obytná nadzemní podlaží, nebo jedno
obytné nadzemní podlaží a podkroví),



výška staveb v hřebeni bude max. 7,5 m
od rostlého terénu,



stavby budou umístěny minimálně tři
metry od uliční čáry (od chodníku).
Výjimku tvoří otevřené přístřešky (pergoly) pro automobily, které mohou být umístěny na hranici pozemku,



objekty rodinných domů budou min.
3,5 m od společné hranice se sousedními
pozemky (ne hranice pozemků s místní
komunikací),



zastavěnost stavebních parcel stavbami
včetně zpevněných ploch bude max. 50 %,

-

jakékoliv terénní úpravy podléhají povolení,

Město Soběslav na své náklady zajistilo veřejné osvětlení a následující inženýrské sítě takto:
k hranici stavebního pozemku:


elektrickou přípojku



plynovou přípojku

1.

2103/548

744

2.

2103/549

743

3.

2103/556

924



kanalizační splaškovou přípojku

906



dešťovou kanalizaci

4.

2103/555

5.

2103/554

889

6.

2103/552

872

7.

2103/551

854

8.

2103/351

854

Veškeré informace jsou zveřejněny na stránkách města www.musobeslav.cz a na úředních
deskách. Bližší informace k prodeji pozemků lze získat na městském úřadě v budově
č. p. 59, na odboru organizačním a správy
majetku města Soběslav u paní Věry Hanzalové, č. t. 381 508 113, e-mail: hanzalova
@musobeslav.cz nebo u paní Pavlíny Chalupské,
č. t. 381 508 114, e-mail: chalupska@musobeslav.cz
Prodej pozemků bude realizován jako veřejné
výběrové řízení formou licitace prostřednictvím

revizní šachtu na pozemku pro:

vodoměrnou šachtu na pozemku pro:


vodovodní přípojku

Město dále vybuduje na své náklady finální
vrstvu komunikací a chodníky.
Obecné podmínky


zájemce o pozemek musí být starší
18 let,

-



občan nebo manželé mohou získat
pouze jeden stavební pozemek nebo
podíl na něm,

stavební zákon nestanoví povinnost realizace garáže, u menších domů je předpoklad, že garážová stání vzniknou později,

-

zastavěností stavbami se rozumí jak objekty pro bydlení, tak i doprovodné stavby
včetně bazénů.



stavba bude zahájena do 2 let
a dokončena do 7 let od zakoupení
pozemku.

Vyvolávací cena (včetně inženýrských sítí)
je 650 Kč/m2 + 21% DPH.

Věra Hanzalová, vedoucí odboru
organizačního a správy majetku
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Výzva k předkládání žádostí do programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2018
V souladu s novelizovanými „Zásadami pro
užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury“ stanovených pro program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce
2018 vyhlašuje město Soběslav, jako obec
s rozšířenou působností, 1. kolo pro předkládání
žádostí.
Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace
a zóny, a které nejsou prohlášeny za národní
kulturní památky, popř. na obnovu movité
kulturní památky pevně spojené se stavbou,
jako jsou např. oltáře nebo varhany v koste-

lech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních
památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů
apod.).
Uzávěrka příjmů žádostí je 28. února 2018.
Finanční alokace pro rok 2018 je 624 000 Kč.

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

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

PŘEHLED PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2017
Město Soběslav žádalo v roce 2017 o podporu z krajských, národních i evropských zdrojů. Níže uvedený přehled uvádí konkrétní projekty, na jejichž
realizaci získalo město Soběslav dotaci. Realizace projektů již byla ukončena, s výjimkou projektu „Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené
funkce krajiny“, který bude trvat až do roku 2020.
Poskytovatel
dotace

Jihočeský kraj

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Ministerstvo
kultury

Název dotačního programu

Název projektu

Výše dotace
(v Kč)

Celkové výdaje
(v Kč)

Investiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje

Pořízení nového přívěsu pro jednotku
SDH města Soběslavi

42.000,00

60.440,00

Podpora cestovního ruchu

Pořízení nových IT technologií
do Informačního střediska města
Soběslavi

60.000,00

97.421,10

Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
Jihočeského kraje

Oprava střechy v prostorách recepce
a restaurace na Plovárně

117.000,00

271.317,09

Integrovaný regionální operační
program, specifický cíl 2.5 Snížení
energetické náročnosti v sektoru
bydlení, Výzva č. 37 – Energetické
úspory v bytových domech II

Zateplení domu č.p. 109/I
v Soběslavi

930.971,47

3.048.600,00
(předpoklad)

Program záchrany architektonického
dědictví

Obnova Hradu Soběslav

1.000.000,00

1.357.586,00

Obnova sochy sv. Josefa –
restaurátorské práce

180.000,00

180.000,00

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
– restaurátorské práce

174.000,00

174.000,00

Obnova sloupu se sochou P. Marie
(Mariánský sloup) – restaurátorské
práce

355.000,00

355.000,00

29.648.544,00

34.955.554,00
(předpoklad)

36.475,00

36.475,00

Program regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón

Ministerstvo
životního
prostředí

Operační program Životní prostředí,
specifický cíl 4.3 Posílit přirozené
funkce krajiny, 55. výzva

Rybník Nový u Soběslavi – posílení
přirozené funkce krajiny

Nadace ČEZ

Grantové řízení Podpora regionů

Pořízení rehabilitačního přístroje
Rotren X

Šárka Tröglerová, DiS.
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Rybník Nový u Soběslavi

posílení přirozené funkce krajiny
Město Soběslav bylo v minulém roce úspěšné
při podání žádosti o dotaci na odbahnění rybníka Nový. Dotace z Operačního programu
životního prostředí, specifický cíl 4. 3. „Posílit
přirozené funkce krajiny“ činí 90 % uznatelných nákladů. Projektovou dokumentaci celé
akce s názvem „Rybník Nový u Soběslavi
– posílení přirozené funkce krajiny“ zpracoval
Ing. Vilém Šedivý. Odhadované náklady dle
projektové dokumentace činily necelých 31 mil.
Kč + DPH. Na podzim 2017 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, které vyhrála
firma HYDRO&KOV, s. r. o., Třeboň, za cenu
28.888.888 Kč + DPH. Cílem celé akce není
pouze odbahnění rybníka, který pravděpodobně
od svého založení okolo roku 1547 nebyl nikdy
odbahněn. Protože tzv. „Novas“ je součástí přírodní rezervace „Nový rybník“ s výskytem celé
řady zvláště chráněných druhů živočichů, jako
např. rak říční, skokan zelený, škeble rybniční a velevrub malířský a také rostlin – leknín
bělostný, prstnatec májový, růžkatec potopený
a především kapradiník bažinný, je hlavním
cílem celé akce zlepšení podmínek výskytu těchto rostlin a živočichů. Jejich ochraně
je rovněž přizpůsoben průběh této velmi náročné akce.
Celá stavba je rozdělena na dvě etapy. První etapa proběhne v průběhu měsíce března
a dubna 2018. Během třiceti dnů, kdy bude rybník zcela vypuštěn, dojde k odbahnění zhruba

poloviny vodní plochy rybníka (4 ha) a zároveň
dojde k revitalizaci rákosoviny formou odtěžení 1,35 ha staré rákosové plochy v zadní části
rybníka. V rámci 1. etapy bude tedy odtěženo
zhruba 33.700 m3 bahna spolu s rákosovinou.
Vytěžené bahno bude uloženo na dočasnou
mezideponii v jihovýchodním cípu rybníka
a po jeho vyschnutí bude odvezeno na zemědělské pozemky v okolí obce Chlebov, kde dojde k jeho zaorání. Po vlastním vytěžení bahna
a rákosoviny, tedy po třiceti dnech prací ve vypuštěném rybníku, bude rybník opět napuštěn.
2. etapa proběhne na jaře roku 2019, kdy v období března a dubna, opět v rozsahu třiceti dnů
bude z vypuštěného rybníka odtěženo bahno
z jeho druhé poloviny. Bahno bude umístěno
do druhé mezideponie vytvořené nedaleko stávajícího sila. Množství odtěženého sedimentu
v této etapě představuje cca 26 tis. m3. Součástí
2. etapy je oprava návodní strany hráze kameným záhozem a samozřejmě i oprava příjezdových komunikací. Poté bude rybník opět napuštěn.
Důvodem velmi krátké doby vypuštění rybníka
v obou etapách je snaha zabránit úhynu chráněných rostin. Součástí stavby je rovněž zajištění
sběru raků, škeblí, velevrubů a dalších chráněných živočichů stejně jako sběr živých oddénků
leknínů a dalších rostlin. Tento sběr provede
tzv. „ekodozor“, tedy skupina odborníků, kte-

ří zajistí následný transport do částí rybníka
nedotčených danou etapou stavby. Pro umístění
raků, škeblí a velevrubů bude také využit jeden
z rybníčků užívaných ČRS nad Novým rybníkem. Snahou prací poblíž rákosového porostu
bude rovněž obnova plovoucích ostrůvků.
Vlastní přípravné práce byly zahájeny již v polovině ledna upuštěním rybníka a odstraněním
náletových dřevin spolu s vybranými stromy
na návodní straně hráze.
Z důvodu bezpečnosti bude v době těchto přípravných prací a poté při obou etapách na jaře
2018 a 2019, vždy v rozsahu již zmíněných
třiceti dnů pohyb osob v blízkosti stavby, mezideponie vytěženého bahna a na hrázi rybníka
zakázán.
Žádáme občany města, aby dbali upozornění umístěných na přístupových komunikacích
v době stavby. Dále upozorňujeme občany,
aby na živočichy, které případně objeví v okolí
staveniště nesahali a v případě nutnosti volali
zástupce ekologického dozoru Ing. Martina
Musila, tel. č. 773 669 014, který zajistí jejich
transfer.
Bližší informace o celé akci je možné získat
rovněž na odboru životního prostředí MěÚ
u Ing. M. Staňkové, tel. 381 508 160 nebo u tajemníka MěÚ Ing. R. Brylla, tel. 381 508 121.
Ing. Radek Bryll - tajemník MěÚ Soběslav

NEZAMĚSTNANOST NA SOBĚSLAVSKU
k 31. 12. 2017
V měsíci prosinci 2017 došlo v rámci mikroregionu Soběslavsko k nárůstu podílu nezaměstnaných osob (z hodnoty 3,82 % v listopadu 2017)
na 4,83 %, a to zejména v důsledku končících
sezonních prací. K 31. 12. 2017 bylo v evidenci
ÚP 428 nezaměstnaných, což je o 85 uchazečů
o zaměstnání více než v listopadu 2017 a o 71
uchazečů méně než v prosinci 2016. V evidenci
ÚP bylo 201 žen, což je 46,96 % z celkového
počtu uchazečů a 40,19 % uchazečů je starší 50
let. Z hlediska vzdělanostního je nejvíce uchazečů vyučených – 43,46 %. V evidenci delší
než 6 měsíců je 34,81 % uchazečů o zaměstnání.
V průběhu prosince 2017 bylo nově zaevidováno
129 uchazečů o zaměstnání. Z evidence v prosinci 2017 odešlo celkem 43 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči).
I když v prosinci 2017 došlo v důsledku
sezonních vlivů k nárůstu počtu nezaměstnaných osob, daří se i nadále snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob. V evidenci uchazečů o zaměstnání bylo ke konci prosince 2017
98 uchazečů o zaměstnání, kteří jsou bez práce
déle než 12 měsíců a dlouhodobě nezaměstnaní
tak tvořili 22,9 % z celkového počtu uchazečů,

což je o 71 uchazečů méně než v prosinci 2016,
kdy podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu uchazečů činil 33,87 %. K uplatnění
dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na trhu
práce přispívá zejména intenzivnější zprostředkovatelská činnost Úřadu práce ČR, proaktivní
komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli a efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká spolupráce obou agend významně zvyšuje uplatnitelnost
uchazečů o zaměstnání na trhu práce a zároveň
snižuje jejich závislost na sociálních dávkách.
V rámci mikroregionů okresu Tábor má
Soběslavsko nejvyšší podíl počtu nezaměstnaných osob. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob je na Mladovožicku (3,33 %).
K 31. 12. 2017 nabízeli zaměstnavatelé
ze Soběslavska 167 volných pracovních míst.

Na jedno pracovní místo tak připadá 2,56 uchazečů o zaměstnání. Ze strany zaměstnavatelů
je tradičně největší zájem o technické profese
(např. svářeče, seřizovače, obsluha CNC strojů), řidiče nákladních automobilů a manipulační
dělníky ve výrobě. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob tj. počet dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu
stejného věku je v obci Mezná (8,62 %), nejnižší podíl nezaměstnaných osob na Soběslavsku je naopak v obci Katov (2,50 %). Hlavatce,
Katov, Komárov, Myslkovice a Třebějice jsou
obce, u kterých došlo v porovnání s předchozím
rokem k nárůstu nezaměstnanosti, u ostatních
obcí došlo k poklesu nezaměstnanosti.
Ing. Jana Dvořáková,
vedoucí oddělení kontaktního pracoviště ÚP ČR

Název obce

Počet obyv.
15 - 64 let

Podíl nezam.
osob.
k 31.12.2016 (%)

Počet
uchazečů

Počet dosaž.
uchazečů

Podíl nezam. osob
k 31.12.2017 (%)

Soběslav

4408

5,32

226

215

4,88
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018
Tříkrálová sbírka, díky níž můžeme pomáhat
potřebným, proběhla v Soběslavi a okolních
vesnicích v sobotu 6. ledna 2018. Tři králové
vyšli opět do ulic, aby nám umožnili nejen přispět na dobré účely, ale zároveň aby přinesli
radost, pokoj a dobro symbolicky vyjádřené
tradičním požehnáním K † M † B † 2018. Tato
písmena se třemi symboly kříže a letopočtem od
narození Ježíše Krista napsaná křídou na vstup-

VZPOMÍNÁME
Dne 19. 1. 2018 uplynulo 10 let,
co nás navždy opustil manžel, otec
a dědeček pan Petr Paluska.
S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina.

ních dveřích jsou počátečními znaky latinských
slov Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená - Kristus ať požehná toto obydlí.
Při letošní Tříkrálové sbírce se v Soběslavi
a okolí vybralo 107 430 Kč. Tento výtěžek bude
věnován na dobročinné účely Charity ČR, na
podporu rodin z okolí Soběslavi majících dítě
s postižením, na pomoc rodinám pečujícím
o blízkého, který umírá a pomoc při zajištění

kompenzačních a zdravotních pomůcek. Umět
se rozdělit, dát ze svého není samozřejmostí.
Rád bych tak poděkoval vám všem, kdo jste přispěli jakoukoli částkou. Velké poděkování patří
také malým koledníkům a jejich doprovodu, organizátorům a MěÚ Soběslav.
Jan Hamberger, farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Úmrtí:

Narození:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nově narozeným občanům přejeme šťastný život

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

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

V životě jsou chvíle, se kterými
se člověk nikdy nesmíří.
Dne 12. 2. 2018 uplyne smutných
15 let, kdy nás navždy opustil drahý manžel, otec a dědeček pan
Bohumír Příběnský.
Za tichou vzpomínku děkuje a s láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Dne 28. ledna 2018 uplynulo
10 smutných let, co nás opustila
moje milovaná dcera paní Michaela
Sudová. Nikdy nezapomenou a stále
s láskou vzpomínají maminka, děti,
sestra s rodinou a bratr.

KNIHOVNA
VÁS ZVE
NA

VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Tvoření se bude konat v městské knihovně v Soběslavi ve středu
14. 2. od 15 do 17 hodin. Přijďte si vyrobit dárky nebo šperky
z fima. Vhodné pro začátečníky. V případě zájmu si prosím
rezervujte místo na tel. 606 614 773 nebo e-mailové adrese:
moni.slaba@centrum.cz.
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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

PO a ST

9 – 11 12 – 16

ÚT - ČT - PÁ

9 – 11 12 – 15

Program KDMS

Pravidelné akce:
Pondělí 17.30
18.00
Úterý
16.00
Středa 13.30
15.30
17.00
20.00
Čtvrtek 18.00
Pátek
19.00

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – KANCELÁŘ KD

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

Další program:
Pátek

2. 2. 19.00 Staročeský bál, hrají Božejáci, velký sál, vstupné 150 Kč

Úterý

6. 2. 10.00 Univerzita třetího věku, malý sál

Pátek

9. 2. 19.30 Společenský ples, hraje Fordance Orchestra, velký sál, vstupné 390 Kč

KDMS SOBĚSLAV 15. 5. 2018

Úterý

13. 9. 19.00 Agentura Familie, Zelňačka, divadelní představení, hrají Oldřich Vízner,
Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Barbora Jánová / Barbora Hrušková,
Jan Szymik, velký sál, vstupné mimo předplatné 320 Kč

RC Sobik a KD Soběslav
zvou všechny na

Čtvrtek 15. 2. 17.00 Astrál
Pátek

16. 2. 20.00 Sportovní ples, hraje MP3, velký sál, vstupné 190 Kč

Neděle 18. 2. 10.00 Hračkofest, velký sál
Úterý

20. 2. 10.00 Univerzita třetího věku, malý sál

Čtvrtek 22. 2. 17.00 Přednáška s irisdiagnostičkou Jitkou Hanzalovou, klubovna,
vstupné 30 Kč
Neděle 25. 2. 15.00 Dětský pirátský karneval, velký a malý sál, vstupné dospělí 60 Kč,
děti 40 Kč, děti do 3 let zdarma
Úterý

27. 2., 8.15 a 10.00 Divadelní centrum Zlín – „A silly bear“, divadelní představení
pro ZŠ, velký sál

PIRÁTSKÝ KARNEVAL
Neděle 25. 2. 2018
15 - 18 hod.

Kulturní dům města Soběslavi
Pirátská stezka s úkoly, hry, soutěže, tanec,
dětský koutek pro děti do 3 let, pirátský
fotokoutek a další zábava

Středa 28. 2. a čtvrtek 1. 3. 19.00 Divadelní soubor ZŠ Komenského, Dědeček (aneb Musíme
tam všichni…), divadelní představení, velký sál

Připravujeme pro vás na jaro:
Středa

18. 4. 19.00 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers to tentokrát vezmou od První
křaplavky Jazzové, koncert, velký sál

úterý

15. 5. 19.00 Caveman, divadelní představení, velký sál

Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč,
děti do 3 let ZDARMA

ZVEME NA DOKUMENT

POSLEDNÍ
ŠANCE!
PŘEDPLATNÉ

Recitace básní
z pera Hany Veselé a Věry Hanzalové
a nevidomé Ladislavy Svobodové z Tábora
spojené s již JArním POpovídáním
za hudebního doprovodu Martiny Pechové
a zpěvu Ivany Törokövé
Úterý 13. března 2018 od 17,30 hodin
Městská knihovna Soběslav

Zora moto team zve příznivce cestování na amatérský
dokument z expedice Rusko, za Ural a zpět 2016 a Bosenské šotoliny a Kotor 2017. Dva amatérské filmy budou
promítnuty v soběslavském kině dne 12. 2. 2018 od 18 hodin. Délka filmů je přibližně 2 x 40 minut. Vstup zdarma.
Pro zájemce bude po zhlédnutí filmů rozprava s účastníky
expedic.

na jarní divadelní
představení kulturního
domu je možné získat
nejdéle do 7. února
v kanceláři KDMS.
Více info
na str. 12 nebo
www.kdms.cz
redakce
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PŘEDPLATNÉ KD SOBĚSLAV
Jaro 2018

13. únor			
ZELŇAČKA

19.00

„K čemu vylepšovat svět,
když to nejlepší bylo dávno
vymyšleno…“
Agentura Familie, René Fallet
Autor se v poutavém příběhu
vrací ke krásám prostého života
na panenském venkově, který
postupem času mění svůj charakter a trpí díky necitlivému pokroku a honbě
po penězích. Děj se odehrává na společném dvorku dvou věčně připitých
vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou
plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu kdosi potřebuje to nejlepší,
co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
René Fallet napsal více než dvě desítky románů. Některé se staly předlohou
pro film. Mezi nejznámější patří „Fanfán tulipán“ (původní scénář),
„Šeříková slavnost“, „Idiot v Paříži“ a „Zelňačka“, kterou proslavil film s Luis
de Funèsem, a která má v České republice mnoho literárních fanoušků.
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Vojtěch Záveský, Barbora
Jánová / Barbora Hrušková, Jan Szymik.

19. březen			
DÁMY Z ANIANE

19.00

„Dámská partie rozehraná ve velkém stylu!“
Divadlo Palace, Milan Kopecký
Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů lidské existence. Zatímco Marie si přinesla do rodného domu nekončící proud svých příběhů ze všech pařížských lokálů – těch skutečných
i smyšlených, Ester si žila svůj poklidný život venkovské učitelky.
Malé Aniane je pro Marii trochu příliš těsné, a tak stačí pár poznámek
na místním trhu a zdejší pan děkan ztrácí svůj klid. Skupinka nezadaných
mužů zralého věku začne sázet na nového manžela pro Marii…to všechno
se děje za zdmi rodinného domu Marie a Ester. Ony ale mají jen samy sebe.
Jen své vzpomínky, které se tak málo protínají. A čas se tak vleče.
Hrají: Marie - Daniela Kolářová, Ester - Dana Syslová, August- Jaromír
Meduna, pan Děkan - Milan Stehlík / Jiří Čapka, Mares - Lucie Pernetová
/ Michaela Sejnová.

29. duben			
SMÍM PROSIT?

19.00

„Ďábelský plán, jak splnit poslední vůli tetičky…“
Činoherní studio Bouře, Gérard Bitton a Michel Munz
Henri de Sacy je vášnivým milovníkem všech žen. Jednoho dne
se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz pod podmínkou,
že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát
a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení
ještě překvapivější. Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné
herecké příležitosti.
Hrají: Henri - Jan Révai, Edmond - Martin Polách / Igor Bareš, Norbert
- Robert Jašków, Elsa - Kateřina Janečková, Dodo - Petr Pěknic / Karel
Zima.
Změna programu vyhrazena / Cena předplatného 870 Kč / Mimo předplatné
320 Kč, 320 Kč, 320 Kč. Informace: KD Soběslav, Jirsíkova 34, 392 01
Soběslav / Jaroslava Palasová, produkční / tel. 381 524 261, 724 378 898
/ e-mail: jarka.palasova@seznam.cz.

KINO
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„OD TÁBORA...“ PODRUHÉ
DO ANTARKTIDY
Na středu 7. 2. (tradičně od 17 hodin
v Rožmberském domě) jsme pro Vás v rámci
19. ročníku přednáškového cyklu „Od Tábora
až na konec světa“ připravili 2. část vyprávění
Ing. Jaromíra Nováka z Brna „Antarktida
aneb Z konce světa na konec světa“
o dobrodružné plavbě historickou plachetnicí
z Ohňové země do Antarktidy a na okolní
ostrovy a dále jižním Atlantikem až na jih
Afriky. Po stopách polárníka Ernesta Shackletona navštívíme Sloní ostrov a poplujeme na ostrov Jižní Georgie s rozsáhlými koloniemi tučňáků patagonských, lachtanů a rypoušů sloních.
Vystoupáme na sopečný kužel ostrova Tristan
da Cunha, který je vůbec nejodlehlejším místem na světě, kde žijí lidé, navštívíme hnízdiště
albatrosů na Slavičím ostrově a kolem mysu
Dobré naděje zamíříme do Kapského Města ležícího na úpatí Stolové hory.
„STARÉ I NOVÉ ZVĚSTI“
O ÚNORU 1948...
Mgr. Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, mj. autor knihy „Říkali
mu Dědek. Příběh protikomunistického odboje
– Bayer a spol.“, připomene ve středu 14. 2.
(od 17 hodin v Rožmberském domě) přednášce historicko-vlastivědného cyklu „Staré i nové

zvěsti“ nazvané „Smutné výročí února 1948“
první z „osmičkových“ výročí letošního roku.
Postihnout ve zkratce podstatné události, jež
vedly k „Vítěznému únoru“, není snadné. Každému, kdo se o to pokusí, hrozí, že bude při
výběru toho „podstatného“ příliš subjektivní,
že se dopustí sice nutného, přitom ale až příliš velkého zjednodušení. Přesto může být takovýto pokus smysluplný. Vždyť se v případě
února 1948 jedná o dramatický příběh, který
je možné vyprávět jako pád či zánik svobody
v zemi, která se v letech 1918 až 1938 prezentovala systémem parlamentní demokracie,
v jejímž čele stál dodnes respektovaný státník
T. G. Masaryk, jehož jedno z politických hesel
znělo (nebo mu je alespoň připisováno), že státy
se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Příběh února 1948 a všeho, co mu předcházelo,
je dodnes poučný, a to nejen proto, že vedl
v Československu k ustanovení komunistického režimu, který poznamenal několika generací
obyvatel – mnohých pak přímo fatálně.
... A SLAVNÉ ROŽMBERSKÉ KNIHOVNĚ
Rožmberská knihovna se v době svého vrcholu za Petra Voka stala nejrozsáhlejší knihovnou předbělohorských Čech a v řadě ohledů
obstála i při srovnání s tehdy nejvýznamnějšími knihovnami střední Evropy. Přestože její
pozdější osudy spjaté s odvozem do Švédska
v roce 1648, kde došlo k jejímu postupnému
rozptýlení, byly tragické, oproti jiným českým
knihovnám máme v případě rožmberské knižní sbírky možnost vytvořit si poměrně přesnou
představu o její podobě na základě kompletního
dobového katalogu, který se dochoval v Královské knihovně ve Stockholmu. Komplexní
virtuální rekonstrukce této knihovny nám proto
může alespoň částečně odpovědět na následující
otázky: Proč tento ojedinělý knižní celek vznikl
právě na rožmberském dvoře? A kdo – kromě

tolikrát zmiňovaného Petra Voka – ovlivnil její
podobu? Čím byla tato knihovna ve své době
typická a čím se naopak od podobně zaměřených šlechtických knihoven odlišovala? A do
jaké míry se rožmberská knihovna dochovala do dnešních dnů? Ve středu 21. 2. (od 17
hodin v Rožmberském domě) nám na ně odpoví PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. z Knihovny
Akademie věd ČR v Praze ve své přednášce
nazvané „Rožmberská knihovna a její osudy
ve Švédsku“. K vidění současně bude i jediný
svazek z rožmberské knihovny, který je součástí
našeho muzejního fondu.
ROK 2018 VE WEISOVĚ DOMĚ
V minulém čísle jsme Vám slíbili informace
o letní sezóně ve veselském Weisově domě.
Vzhledem k pozdějšímu obdržení dotačních
prostředků z programu IROP, z něhož budou
hrazeny jak plánovaná rekonstrukce interiérů
Weisova domu, tak jeho nové expozice, dojde
také k posunu jejich realizace. Současně budeme žádat o prostředky na rekonstrukci střech
a fasád objektu. V roce 2018 bude tedy
muzeum otevřeno, kromě stálé expozice Vám
tu nabídneme i trojici výstav. Výstavní sezónu
již tradičně zahájí prezentace výtvarných prací žáků ZUŠ ve Veselí nad Lužnicí, tu během
léta vystřídají výstava krajinomaleb Ivany
Kotýnkové, která letos oslaví životní jubileum,
a výstava uměleckých fotografií Vlastimila
Slabého přibližující drobnou sakrální architekturu našeho regionu.
Na viděnou v muzeu se těší
RNDr. Daniel Abazid a Mgr. Petr Šťovíček

MŠ NERUDOVA
Poděkování
Za to, že se děti z Hvězdičkové třídy mohly
proměnit v doopravdické cukráře a nazdobit
si svůj dortík, bychom chtěli poděkovat
mamince Artíka, paní Muhlfaitové. Ta nám
věnovala celé předvánoční dopoledne, přinesla
všechny cukrářské potřeby, napekla dortíčky
a společně s dětmi zdobila. Velké díky za tvořivé a sladké dopoledne.

Dravci
Naši mateřskou školu navštívil pan Kunc
z Červené Řečice. Zabývá se chovem dravců a dalších jiných živočichů. Děti si během
hodinového vyprávění dozvěděly nejen plno
zajímavostí, ale mohly si dravce prohlédnout
zblízka a pohladit výra velkého, sovu pálenou
a ježky. Byl to pro ně obrovský zážitek. O stopách zvířat jim vyprávěla paní Kuncová a ony
si mohly samy natiskat stopy lesních zvířat.

Tři králové
Mnoho dětí zná příběh o Třech králích. Hlavně předškoláci, kteří půjdou letos do velké
školy. Podle legendy děti ví, že to byli králové z východu, a znaly i jejich jména. V pátek
5. ledna 2018 si děti ve všech třídách vyrobily
královské koruny. Budoucí školáci si své koruny označili i začátečními písmeny K - Kašpar,
M - Melichar, B - Baltazar. Píseň „My tři králové jdeme k vám“ zněla ve všech třídách, proto-

že děti ze třídy Měsíčkové a Sluníčkové přišly
popřát šťastný nový rok. Byli to opravdu
Kašpar, Melichar a Baltazar, vždyť nesli zlato,
kadidlo a myrhu.
kolektiv MŠ Nerudova
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
• M
 UDr. Moutvičková Alena
tel. 381 522 630
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po 		
8 - 13
Út		
--13 - 18
St, Čt, Pá
8 - 13
Pro objednané denně kromě úterý 12 - 13
• MUDr. Jana Musilová
Tel. 381 524 189
Tř. Dr. Edvarda Beneše 279/II
Po
7 - 12
Út
---		
12 - 15 (Dírná)
St
7 - 11
Čt
---		
11 - 18 (Sob.)
Pá
7 - 11
(v březnu dojde ke změně ordinačních hod.)
MUDr. Jan Musil - interní ambulance
Pá
11 - 15
So
8 - 12 (3. sobota v měsíci neordinuje)
(pouze pro pojišťovny Vojenská a Česká
průmyslová)
• MUDr. Němejc Milan
tel. 381 524 216
Komenského 5/I
Po
7 - 8,30		
Út, Čt 7 - 11,30
St
7 - 8,30		
Pá
7 - 12

11 - 18
11 - 16

• MUDr. Menglerová Hana
tel. 381 524 185
Kostelní 42/I
Po
--- 		
11,30 - 16
Út
7,30 - 12
St
--- 		
11,30 - 18
Čt
7,30 - 12
Pá
---		
11 - 15
• MUDr. Vítková Zdeňka
tel. 381 521 394
Lustigova 403/III
Po
7,30 - 12
12,30 - 15
Út, Čt, Pá 7,30 - 12
St

7,30 - 12

13 - 18

ZUBNÍ LÉKAŘI
• MUDr. Štěpán Stanislav
tel. 381 524 186
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7,15 - 11,30
12.30 - 14,30
Út
7,15 - 11,30
12.30 - 14,30
St
7,15 - 11,30
12.30 - 14,30
Čt
7,15 - 11,30
12.30 - 14,30
Pá
7,15 - 11,30
• MUDr. Havrlant Pavel
tel. 381 523 103
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7 - 11,30		
12,30 - 16,30
Út
7 - 11,30		
12,30 - 15
St
operační den
Čt
7 - 11,30		
12,30 - 15
Pá
7 - 13
• MUDr. Vodička Jan
tel. 381 524 654
Jirsíkova 36/I
Po
7 - 11,30		
Út
7 - 11,30		
St
7 - 13,00
Čt
7 - 11,30		
Pá
7 - 13,00

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

• MUDr. Klimtová Radomila
tel. 381 521 400
Lustigova 403/III
Po, Út 8 - 12		
12,30 - 15,15
St
8 - 12		
12,30 - 17
Čt
8 - 12		
12,30 - 16
Pá
8 - 12		
12,30 - 14
• MUDr. Bejblík Václav
tel. 381 521 418
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po
7 - 12		
12,30 - 17
Út
7 - 13
St, Čt 7 - 12		
12,30 - 15
Pá
7 - 12
• Dentální hygiena
Radka Hronová, DiS.
tel. 724 313 018
Poliklinika, ul. Petra Voka

• MUDr. Tučková Veronika
tel. 381 212 609
Zátkova 535/II
Po
8 - 12,30
Út
---		
St
8 - 13
Čt
8 - 14
Pá
8 - 12,30

Po, St, Čt 7,30 - 8,15 odběry biolog. mat.
Návštěvy po tel. domluvě
Odpolední ordinace - přednostně obj. pacienti

13 - 18

Po
Út
St, Čt
Pá

7 - 12		
7 - 13
7 - 12		
7 - 12

12,30 - 17
12,30 - 15

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO
DĚTI A DOROST
• MUDr. Zrůbková Jana
tel. 381 521 022, mobil 603 434 044
Mrázkova 489/III
Po
7 - 12 nem.
Út
7 - 9 nem. 9 - 10 očkov. 14 - 18 nem.
St 	7 - 10 nem. 10 - 12 poradna kojenci
14 - 18 prevence 5-19 let
Čt	7 - 10 nem. 13 - 14 nem.
14 - 16 poradna kojenci
Pá
7 - 12 nem.
• MUDr. Fialová Yvetta
tel. 381 521 237
Rašínova 152/II
Po
7 - 8 odběry 8 - 11 nem. 11 - 12
kontroly 13 - 15 prevence 15 - 16 nem.
Út
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 9,30 kontroly 9,30 - 12,30 návšť. 13 - 15,30
preven. 15,30 - 16 nem.
St
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 10,30
	kontroly 10,30 - 12,30 návšť.
13 - 14	prevence 14 - 14,30 nem.
14,30 - 15 konzultace
Čt
7 - 8 odběry 8 - 9,30 nem.
9,30 - 10,30 kontroly 10,30 – 14,30
návšť. 14,30 - 17 prev. 17 – 18 nem.
Pá
7 - 8 odběry 8 - 9 nem. 9 - 11 kontroly; 15 - 18 sněžení bradavic
(zdravotní sestra Hánová)
ODBORNÍ LÉKAŘI

(Poliklinika Soběslav)
DIABETOLOGIE
• MUDr. Kališová Estera
tel. 381 522 057
Po - St 6,30 - 11,30
Čt
7 - 12
Pá
8 - 14		

12 - 15

INTERNA, ULTRAZVUK
tel. 381 210 664
• MUDr. Kuchař Ladislav
Út 		
8 - 13
• MUDr. Musil Petr
Út 		
14 - 17 SONO
Ultrazvuky břicha
• Davídková Jana
Po 		
8 - 15
• Čížková Marta
Čt		
8 - 14
St a Pá zavřeno
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ORDINAČNÍ A OTEVÍRACÍ HODINY
CHIRURGICKÁ AMBULANCE
• MUDr. Kolář Josef,
MUDr. Pavel Horažďovský
tel. 381 524 180
Po, Út, St, Pá
7 – 13
Čt – lichý týden 7 – 13
Čt – sudý týden 12 – 18
Polední přestávka od 11,15

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

tel. 722 639 367
Po
8 – 14
Čt
8 – 14
Oba dny na objednání

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

RTG

Polední přestávka od 11.15

Zajišťuje dispečink Nemocnice Tábor, a.s.
tel. 381 608 301
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Po - Čt
Pá 		
So, Ne, svátky

13 - 17

Odběry krve 7 - 10

Po
Út
St
Čt
Pá
So

tel. 381 521 238
tísňové volání 155

13 - 17

13 - 18
7 - 14
13 - 16
13 - 18

• LÉKÁRNA U ZLATÉ KORUNY
Mgr. Štěpánová Helena
tel. 381 521 155
leksob@seznam.cz
Po - Pá
7,30 - 17
So 		
7,30 - 11
• LÉKÁRNA PETRA VOKA
PHARMED CZ s.r.o.
tel. 381 523 440
Po - Pá
So 		

v měsíci)

• MUDr. Pavla Dohnalová
tel. 734 620 646 (ordinace), 721 455 181
(optika), nám. Republiky 56/25
optika:
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 16,30
8 - 12

• Optika D + P s.r.o.
tel. 381 523 160, 731 173 073
Komenského 25/I, Bc. Dana Pěčková DiS.,
Růžena Domová
13 - 17

• MM Optik Soběslav
Nestátní zdravotnické zařízení
Tel: 381 214 996, www.mmoptik.cz

Út 8 – 13 (po předchozím objednání)
SOUKROMÁ ZUBNÍ LABORATOŘ
• vedoucí laborantka Bínová Milena
tel. 381 523 205
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po - Čt
7 - 11,30
12 - 16
Pá
7 - 11,30
KLINICKÉ LABORATOŘE TÁBOR
• Biochemie, hematologie, mikrobiologie
Tel: 381 521 896
Odběrová doba: Po – Pá 6,30 – 10
Informace pro pacienty: www.klt.cz

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

• LÉKÁRNA SVÁKOV
PHARMED CZ s.r.o.
tel. 381 521 389
Po, Út, Pá
St 		
Čt 		
So 		
		

• MUDr. Tomášková Markéta
tel. 602 606 099
Poliklinika, ul. Petra Voka

OČNÍ

18 - 22
15 - 22
8 - 22
LÉKÁRNY

7 - 12
7 - 13
8 - 12 (vždy první sobota

• d.s. Šimáková Jindra
tel. 381 521 414
Poliklinika, ul. Petra Voka
Po - Čt
7 - 15
Pá
7 - 12

Po, St, Pá 7 - 13
Út
7 - 14
Čt
7 - 15

8 - 12

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

REHABILITACE

• d.s. Procházková Věra
tel. 381 210 221

DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

• MUDr. Kříž Lubomír, s.r.o.
tel. 381 523 115
Poliklinika, ul. Petra Voka

• MUDr. Bronislav Hošek
tel. 381 521 393, Sídliště Svákov
– naproti PENNY Marketu

• MUDr. Luňáčková Hana

Po - Pá		

GYNEKOLOGIE

Po
Út
St
Čt
Pá

ODBORNÝ NEUROLOG

ordinace:		
Po 7,30 - 13,30		
Út 7,30 - 14 perimetrie
St 7,30 - 16		
Čt 7,30 - 14		
Pá 7,30 - 12 perimetrie

Palackého 64
Měření zraku a aplikace kontaktních čoček
Po a St
9 - 13
14 - 18
Út, Čt, Pá
8 - 13
14 - 17
So
8 - 11 (pouze na obj.)

8 - 16,30
8 - 15
8 - 18
8 - 11 (vždy první sobota
v měsíci)

ÚŘADY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
tel. 381 508 111
Po

7 – 11 		

11,30 – 17

St

7 – 11 		

11,30 – 17

Pá

7 – 11 (pouze ODVV)

ÚŘAD PRÁCE
Po

8 – 12 		

Út

8 – 11

St

8 – 12 		

Čt

8 – 11

Pá

13 – 17
13 – 17

8 – 11 (pouze pro evidenci nových uchazečů a příjem nových žádostí)
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tel.
950 165 271 (zprostředkování zaměstnání)
950 165 278 (Státní sociální podpora)
950 165 276 (hmotná nouze)
950 165 274 (příspěvek na péči, dávky pro
OZP)
FINANČNÍ ÚŘAD
tel. 381 545 111
Podatelna 		

Pro veřejnost

Po

8 – 17		

8 - 17

Út

8 – 15,30

St

8 – 17		

Čt

8 – 15,30

Pá

8 – 14

8 - 17

ČESKÁ POŠTA
tel: 954 239 201 (tel. č. pošty),
954 239 200 ( tel. č. dodejny)
Po – Pá 8 – 12 		
13 – 18
So
8 – 10,30
Neděle zavřeno
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOBĚSLAV
tel. 381 524 187
Po zavřeno
Út
9 – 18
St
9 – 17
Čt
9 – 16
Pá
9 – 15
Vždy první sobota v měsíci 9 – 12
KOMERČNÍ BANKA
tel. 955 582 391
Po - Pá 8,30 – 12

POLICIE
MĚSTSKÁ POLICIE

13 – 16,30

tel. 381 508 150, mobil 602 491 567
náměstí Republiky 55
Po
7 – 17
Út
7 – 15,30
St
7 – 17
Čt
7 – 15,30
Pá
7 – 15,30
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
tel. 974 238 740

ČESKÁ SPOŘITELNA
tel. 956 744 420
Po
9,00 – 12,30
Út
9,00 – 12,30
St
9,00 – 12,30
Čt
9,00 – 12,30
Pá
9,00 – 12,30

13,30 – 17
13,30 – 16
13,30 – 17
13,30 – 16
13,30 – 16

GENERALI
tel. 777 600 998 (Ivana Široká), 774 744 948
(Táňa Široká), 605 265 956 (Libuše Krlínová)

Palackého 94/2, Soběslav
Úřední hodiny: nepřetržitě
Po – Pá: 7,30 – 15,30
Poté na lince 158
OSTATNÍ INSTITUCE

Po
St
Čt
Pá

9 – 17
9 – 17
9 – 12
9 – 16

MŠ DUHA

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
tel. 381 521 313
Po
8 – 12 		
Út
8 – 12 		
St
8 – 12 		
Čt
8 – 12 		
Pá
8 – 12 		

13 – 17
13 – 15
13 – 17
13 – 15
13 – 15

ALIANZ pojišťovna a.s.
tel. 381 522 942, mobil 722 011 172
Po – Čt 9 – 17
Pá
po telefonické domluvě
KOOPERATIVA - pojišťovna
tel. 381 212 378
Po
9 – 12 		
13 – 17
Út
		
13 – 17
St
9 – 12 		
13 – 17
Čt
9 – 12 		
13 – 17
Pá
9 – 12 		
13 – 16
WÜSTENROT - stavební spořitelna
tel: 603 508 050
e-mail: hana.kakonova@post.cz
Po - Pá po telefonické domluvě
RAIFFEISEN - stavební spořitelna
Poradenské místo
tel. 777 780 661
Po
12 – 17
Út
8 – 13
St
10 – 12 		
13 – 16
Čt
8 – 13
Pá
8 – 13
Změny ordinačních a otevíracích hodin
v průběhu roku nejsou vyloučeny.

ZŠ Komenského

DĚTI DO BRUSLÍ
Pohyb představuje pro předškolní děti nezbytnou součást jejich života. Rozvoj hrubé
motoriky je úzce spojen s rozvojem motoriky mluvidel, jemné motoriky a následně
i grafomotoriky. To jsou dovednosti, které
děti potřebují mít dobře rozvinuté při vstupu
na další stupeň vzdělávání. V mateřské škole se snažíme o všestranný rozvoj pohybu,
každý den zařazujeme různé pohybové aktivity od zdravotního cvičení přes jógu a pohybové hry po zdolávání překážek. Naše děti
již také absolvovaly několik kurzů projektu
„Děti do bruslí“. Líbí se nám, že v tomto
projektu děti mají možnost zábavnou formou poznat novou pohybovou aktivitu
a pohyb v doposud neznámém prostření,
na ledové ploše. Na podzim se kurzu zúčastnily děti z předškolních tříd, fialové a zelené,

od ledna „bruslí“ děti mladší, většinou čtyřleté, z červené a žluté třídy.
kolektiv MŠ DUHA

Národní pedagogické
muzeum v Praze
Dne 5. prosince 2017 třídy 7. A a 7. B navštívily
Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského
v Praze. Navštívili jsme expozici mapující dějiny
našeho školství, dostali jsme sešity, které jsme
měli vyplnit podle zjištěných informací z expozice. Také jsme absolvovali program „Středověká
škola“, kde jsme zkoušeli psát středověkým písmem.

Děti z červené třídy na své první lekci kurzu
Děti do bruslí

Po návštěvě muzea jsme přešli Karlův most a šli
na vánoční Staroměstské náměstí, poté na Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod. Exkurzi jsme
si užili nejen díky zajímavému muzeu, ale také
díky krásné zimní Praze.
Klára Mládková, 7. B
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Lyžařský kurz pro páté třídy

Děti z pátých tříd vyrazily v prvním lednovém
týdnu v novém roce na lyžařský kurz do Skiareálu
Lipno. Někteří žáci si lyžáky a snowboardové boty
obuli úplně poprvé. Za pomoci učitelů a svých kamarádů si na svahu vedli výborně. Stejně dobře
se o sebe dokázali postarat i na chatách v Kovářově, kde
si kromě výborné kuchyně užili i přednášky o zimních sportech a soutěže.Vše zvládli nad naše očekávání. Doufáme, že si domů odvezli pěkné zážitky
a vzpomínky.
Ilona Klimešová

Vánoční dárek
Děti z 5. A, které navštěvují Čtenářský klub, dostaly
dárek. Přišla je navštívit paní Dagmar Pekáriková.
Dagmar je maminka Markéty Kůrkové, soběslavské rodačky, autorky a ilustrátorky knihy Putování
po psí stopě. Markéta ve své knize píše v poutavých
příbězích o dvaceti psích plemenech. Dagmar dětem vyprávěla, kde Markéta žije, pracuje, zda pořád
píše a maluje. Setkání bylo velmi příjemné, děti se
dozvěděly o knihách a jejich vydávání plno nových
a zajímavých věcí. Navíc jsme dostali Putování
po psí stopě do naší třídní knihovny.
Ilona Klimešová

DIVADELNÍ SOUBOR ZŠ KOMENSKÉHO
PŘEDSTAVÍ NOVOU HRU
Konverzační
komedie
„Dědeček aneb Musíme
tam všichni“ je dílem
amatérského dramatika,
ale i řezbáře a ochotníka
Jaroslava Koloděje.
Žáci a žákyně ZŠ
Soběslav, Komenského
se pokusí přiblížit Vám
život obyčejné rodiny,
jejíž každodenní rutina
je narušena nečekaným
dopisem z domova důchodců.
Jedná se o druhou hru
herců a hereček z řad
dětí ZŠ Soběslav, Komenského a jejich dvou
pedagogů, kteří se ujali
režisérské taktovky. Po
loňském úspěšném představení jejich prvotiny
(Strašidlo cantervillské)
se soubor rozrostl o nové
členy, proto pořádá dvě
představení. Vyberte si,
kteří herci jsou Vám bližší, nebo navštivte obě dvě
premiéry. Věříme, že nebudete zklamáni a že budete odcházet s úsměvem
na rtech.

Hra se odehraje 28. února a 1. března s pozměněným hereckým obsazením, viz tabulka:
osoba ve hře
/obsazení

28. února 2018

1. března 2018

Mikuláš Ptáček

Tereza Vácová

Tereza Vácová

Josef Samec

Viktor Valeš

Václav Vítek

Ludmila
Samcová

Michaela Holcová

Bára Kóšová

Květuš

Veronika Tučková

Eliška Novotná

Jeptiška

Veronika
Gajdolínová

Magdaléna
Novotná

Poštovní
doručovatelka

Rozálie
Štěpánková

Rozálie
Štěpánková

Maruš

Lucie Přibylová

Lucie
Melounková

Jeníček

Alexandr Zima

Vojtěch Křivan

Mařenka

Elena Montoto
Trujillo

Niki Gruberová

Profesor Horák

Hynek Růžička

Alexandr Zima

Angelika

Michaela Hybšová

Barbora
Suchanová

Vrchní

Václav Vítek

Viktor Valeš

1. policista

Tereza Weberová

Natálie Šímová

2. policista

Rostislav Urban

Kryštof Bierl

ZŠ E. BENEŠE
TALENT ROKU 2017
I letos bylo město Tábor pořadatelem soutěže
s názvem ,,Talent roku“. Soutěž je určena pro
děti a mládež ve věku od 10 do 18 let. Jednalo se již o 20. ročník vyhlášení Talentu roku,
které probíhalo v malém sále Divadla Oskara
Nedbala 22. 11. 2017. Soutěžilo se v oblasti
humanitní, přírodovědně-technické, umělecké,
speciální (pro handicapované) a také sportovní. Každá z oblastí byla rozdělena na kategorie
podle věku účastníků.
Ve sportovní oblasti v kategorii I se objevilo
i jméno naší šikovné tenistky Adriany Beránkové. Obsadila hned 2. místo a za to jí patří obrovská gratulace!
Kdo a především proč navrhl Adrianu jako
účastnici této soutěže? Tou osobou byla její
třídní učitelka Mgr. Marie Šonková, která
jako všichni ostatní obdivuje Adriančinu píli
a odhodlání prosazovat se na tenisových kurtech
doma i v zahraničí. Paní učitelka o Adrianě
napsala toto: ,,Adriana začala hrát tenis již
ve svých pěti letech. Nyní hraje za TK Sparta Praha, je členkou TSM pro Jihočeský kraj

v Českých Budějovicích. Díky své píli, houževnatosti a talentu dosahuje vynikajících výsledků v ČR i v zahraničí. Vyniká mezi ostatními
především jednoručním bekhendem, kterým
v republice hraje jenom ona. Přes velké časové vytížení zvládá školu s vyznamenáním.

Je velmi milá, pracovitá, inteligentní a má příjemné vystupování.“ Milá Adriano, přejeme ti,
aby tě tvá síla a odhodlání doprovázely i v dalších letech tvé jistě úspěšné kariéry v roli tenisové hvězdy!
Mgr. Aneta Cvrčková
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BÁSNĚ

DDM

PES MAX

INFORMACE Z DDM – ÚNOR 2018

Byl jednou les
a u toho lesa ves.
V té vsi byl pes
a ten pes měl klec.
Ta klec byla malinká
přesně pro toho pejsánka.
Ten pejsánek se jmenoval Maxík,
protože měl rád taxík.
Jeho paničkou byla Nela
a měla panenku jménem Bela.
Jednou Maxík vykřikl:
„ Haf, haf.“
Taxík zastavil,
kouká na Maxe
a říká:“ Hele Maxi,
koukni na můj taxi.“
Barbora Pecháčková, 3.C

V sobotu 17. února zveme všechny děti i rodiče na
Dětský karneval. Začátek v 15 hodin v sále DDM.

Vstupné pro děti je 20 Kč, pro děti ze zájmových
kroužků 10 Kč, dospělí 30 Kč.

K dobré náladě zahraje DJ Pepa Lidral. Pro děti
budou připraveny soutěže a ocenění nejlepších
karnevalových masek.

Upozornění: V pátek 2. února (pololetní prázdniny)
se zájmové kroužky v DDM nekonají.
Jaroslava Kohoutová

I MY
OD RÁNA DO VEČERA SI MŮŽETE HRÁT!
Dospěláci i děti: v sobotu
18. února od 10 - 20 hod. v kulturním domě v Soběslavi si vyzkoušíte desítky stolních - deskových her. Máme pro vás novinky,
naučíme vás hry, které neznáte.
S radostí vás zveme na čtvrtý
ročník oblíbené benefiční akce,
na které si s přáteli či dětmi užije-

te známé i netradiční hry, příjemně se pobavíte, vyzkoušíte hračky
z půjčovny I MY, které pomáhají
dětem s postižením. Na HRAČKOfestu najdete hry pro kohokoliv od 1 do 150 let :-). Domácí
občerstvení na místě k zakoupení. Pro nejmenší jsou připravené
didaktické hry.

Vstupné 30 Kč zdvojnásobí
Nadace divoké husy a tím nám
společně pomůžete pro děti
s postižením a jejich rodiny uspořádat pobyt v přírodě. Přijďte,
těšíme se!
Klára Csirková
koordinátor I MY o.p.s.
www.imy-sdruzeni.cz

VÝLET DO ZOO
S rodiči jsem na výlet
až do Prahy jela.
Je tam ZOO zahrada,
tu jsem vidět chtěla.
Sloni, hroši, plameňáci,
žirafy i hadi,
antilopy a medvědi
všichni byli tady.
To vám bylo pokoukání,
až se hlava točí,
tolik zvířat cizokrajných,
kulila jsem oči.
Renata Hovorková, 3. C

Vánoční jarmark
2017
Výtěžek z posledního jarmarku uplynulého roku 2017 činí 6 172 Kč. Každá třída, která se jarmarku zúčastnila, sama rozhodla o tom, na kterou
organizaci svůj příspěvek věnuje.
DIAKONII Rolnička bude předána částka 2 060 Kč, sdružení I MY
částka 2 812 Kč a zvířecímu útulku
darujeme částku v hodnotě 1 300
Kč. Všem dárcům z celého srdce
děkujeme!
ZŠ E. Beneše

SOBÍK
Novinky z RC Sobík
Ve druhém školním pololetí
dochází v Sobíku ke změně pravidelného programu. Na Vaše
přání jsme nabídku pro rodiče
s dětmi rozšířili a veškerý program (mimo jógy pro děti a těhotenského cvičení) lze navštívit jak
jednorázově, tak pravidelně.

Pravidelný program
(od 1. 2. 2018)
Pondělí 9 - 11 h Zpívánky pro
batolátka (1-4 roky, písničky
a říkadla s pohybovými prvky za
doprovodu kytary) + volná herna
9.30 - 10.30 h Cvičení s kočárky
– dle počasí probíhá venku
Úterý 9 - 11 h Cvičeníčko pro
kojence (od 4 měsíců, říkadla,
písničky s pohybovými prvky, masáž kojenců, cviky maminek s dětmi apod.) + volná
herna 16.30-17.30 h Těhotenské cvičení zaměřené na udržení psychické a fyzické kondice
v době rostoucího bříška. Cvičení
je vhodné pro těhulky od 16.tt.
Středa 9-11 h Cvičeníčko pro batolata (1-2 roky, říkadla, písničky

s pohybovými prvky na rozvoj
jemné a hrubé motoriky) + volná
herna 16-17 h Jóga pro děti (5-8
let) 17.15-18.15 h Jóga pro děti
(9-12 let) - začíná 7. února 2018
(možnost ukázkové hodiny)
Čtvrtek 9-11 h Cvičeníčko pro
děti (2-4 roky, říkadla, písničky
s pohybovými prvky na rozvoj
jemné a hrubé motoriky) + volná
herna
Pátek 9-11 h Tvoření pro maminky s dětmi (od 1,5 roku,
využití různých výtvarných
materiálů a technik) + volná herna 10-11 h Cvičení s kočárky –
dle počasí probíhá venku

Volná herna začíná po programu
v 9.45 h.
V neděli 25. 2. 2018 zveme
všechny na PIRÁTSKÝ KARNEVAL, který se bude konat od 15
do 18 h v KDMS. Těšit se můžete
na Pirátskou stezku s úkoly, hry,
soutěže, tanec, dětský koutek pro
děti do 3 let, pirátský fotokoutek
a další zábavu!
Podrobnější informace o programu naleznete na FB „Spolek Rodičovské centrum Sobík“,
www.rc-sobik.webnode.cz nebo
tel. 776 885 766.
Za kolektiv RC Sobík Iva Čejková
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ROLNIČKA
Diakonie Rolnička děkuje
za podporu v roce 2017
Upřímně děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří
v roce 2017 finančně, věcně, darováním svého času nebo
jakýmkoliv jiným způsobem podpořili činnost našeho
střediska. Projevené důvěry si velice vážíme a je pro nás
závazkem k poskytování služeb dětem i dospělým klientům s mentálním postižením na co nejlepší úrovni.
Jmenovitě chceme poděkovat těmto firmám a společnostem:
• Aslan CZ s.r.o.

• Party Rental

• Atelier 24 spol. s r.o.

• PentoOil s.r.o.

• Autoškola - Motoškola
Petr Sluka

• Pilha s.r.o.

• Banes spol. s.r.o.

• PK Servis technické
součásti s.r.o.

• Briklis spol. s.r.o

• Rašelina a.s.

• BRISK Tábor a.s.

• RöchlingEngineeringPlastics, s.r.o.

• Cesta žije z.s.
• České houby a.s.
• Delikomat, s.r.o.
• DIPRO spol. s r.o.
• dm drogerie markt s.r.o.

• RUDI a.s.
• Samba Lužnice s.r.o.
• Společnost přátel hasičů Tábora a Kostnice

• ELKOM Zdeněk Vedral

• Snášel Petr Silniční
nákladní doprava

• Elektro – Štěch s.r.o.

• Stáj na Dobré Vodě o.s.

• Fert a.s.
• FONTEA a.s.

• Střechy D-J David
Doležal

• Groupe SEB ČR

• Šlechta a.s.

• IMS Prague s.r.o.

• ŠVARC - Prodej
nábytku

• Intersnacka.sChio Bohemia
• Isolit - Bravo, spol.
s r.o.

• Švehla LadislavINSTALACE SERVIS
• TEPO-LD s.r.o.

• Ivet.cz s.r.o.

• Vialit Soběslav s.r.o.

• Madeta a.s.

• VSP DATA a.s.

• Mgr. Jarušek Jiří

• Wagner centrum Petr
Chochol

• OR Plus s.r.o.
• ORION knihy - hudba s.r.o.

Mgr. Monika Macáková,
fundraiserka

Integrovaná BOCCIA v Rolničce
Dne 21. února 2018 pořádá ROLNIČKA před
hlavním turnajem Školské kolo, kam jsme pozvali děti z obou základních škol ze Soběslavi. Cílem
je nejenom propagovat integrovanou BOCCIU,
ale také zapojit děti do sportování, kde si můžou
upevnit kamarádství a soudržnost mezi sebou. Pro
oba finalisty tohoto turnaje jsou navíc rezervovaná místa v našem hlavním turnaji, který se bude
konat v květnu. Děkujeme firmě BANES s.r.o.,
že i letos finančně podpořila sportovce s hendikepem a stala se generálním sponzorem hráčů
iBoccii Rolničky.
Ing. Mádr Pavel – trenér iBoccii v Diakonii Rolnička

ŽIVÝ BETLÉM V SOBĚSLAVI
Také v roce 2017 nás v předvečer Štědrého dne vánočně naladil Živý betlém.
Průvod vyšel od kostela sv. Víta a pokračoval podél Černovického potoka,
a kostela sv. Marka až k Českobratrskému evangelickému kostelu, odkud
si lidé mohli odnést Betlémské světlo.
Betlém v Soběslavi opět zorganizovala
nezisková organizace Diakonie Rolnička ve spolupráci s Farním sborem ČCE
Soběslav a Soběslávkou.
O nápadu a začátcích Živého betlému
jsme si povídali s Renatou Štaubrovou,
koordinátorkou dobrovolníků Rolničky.
„Inspirovali jsme se před lety v Roztokách u Prahy, kdy nám kamarádi
vyprávěli o živém betlému, který
se koná v jejich městě. Líbila se mi komunitní myšlenka akce, kdy se zapojí více
organizací nebo spolků a jednou za rok
chystají akci společně. Je to vlastně občanská iniciativa a nápady vycházejí
od každého jedince. Mám radost,
že se do našeho betléma přidávají i lidé
z okolí Soběslavi. Například minulý rok
dorazili Marie, Josef a Ježíšek z Veselí
nad Lužnicí,“ uvedla Renata Štaubrová.
První Živý betlém zorganizovala Rolnička spolu se Starokatolickou církví,
Evangelíky, Římskokatolickou farností a byl přizván Anonym Voice, který
doprovází divadelní příběh zpěvem.
„Postupem času se přidala i Soběslávka,
která zajišťuje dramaturgii, především
osvětlení a ozvučení celé akce. Léty také
přibývají dobrovolníci, především studenti např. ze soběslavského gymnázia,
Tábora a Veselí nad Lužnicí,“ dodává
Renata Štaubrová.
Program Betlému se začíná tvořit už od
podzimu, kdy se sejdou hlavní organizátoři a rozhodují o tom, zda připraví hrané představení nebo průvod. Přemýšlí
o místě, vymyslí scénář, rozdělí úkoly,
osloví herce. „Někdy bývá dost těžké
sehnat herce, kteří by se ujali mluvené role. Letos roli „průvodce - babky“
hrála Dagmar Lanžhotská ze Želče.
V doprovodu tří andílků dovedla průvod

až k Betlému (evangelickému kostelu),“
uvádí Renata Štaubrová.
Betlém provázely scénky ztvárňující
vánoční příběh. Průvod se tak na své cestě potkal s anděly, plujícími po Černovickém potoce. Další andělé se vznášeli
u mostu vedle polikliniky, u evangelického kostela čekali na příchozí pastýři
s ovečkami a přivítala je Marie s Josefem a malým Ježíškem v zavinovačkách.
Scénář letošního vánočního příběhu
vymyslel Jan Růžička z farního sboru.
Na přípravě Živého betlému se významně podíleli také dobrovolníci a manželé
Kiko Montoto a Pavla Srncová. Členové Soběslávky, kteří pomohli vymyslet
a nasvítit scénu, a také navrhli kostýmy.
Hrou na dudy přítomné potěšil Vojtěch
Trubač z Dudáckého tanečního souboru
Jitra a komorní pěvecký sbor Anonym
Voice, který zazpíval koledy. Tradičně
si mohli lidé rozsvítit své lucerny Betlémským světlem a přinést si tak „boží“
světlo do svých domovů. I přes silný
vítr se lidem podařilo Betlémské světlo
uchovat nebo si napálit znovu u kolemjdoucích. „Slyšela jsem pak veselé příběhy o tom, jak se lidé potkávali a vzájemně si napalovali světlo, smáli se tomu
a vyprávěli si, co se jim líbilo na scénkách,“ vypráví Renata Štaubrová.
Tradice soběslavského Živého betlému
trvá už osm let a díky stoupajícímu zájmu
diváků je zřejmé, že se natrvalo usadil
v předvánočním čase. Jak zmiňuje Renata Štaubrová, tak 23. prosinec je už plný
příprav na Štědrý den a někdy i trochu
hektický, ale přesto se všichni společně
rádi sejdeme se svými přáteli a známými
a prožijeme to kouzelné čekání společně.
redakce
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SENIOR-DŮM
ZPRÁVY
Než jsme se nadáli, rok utekl jako voda
a opět jsme tu měli krásný adventní měsíc, plný očekávání, vzpomínek a těšení
se na nejkrásnější svátky roku. Letos začal advent začátkem
prosince a my ho přivítali příchodem čertů, Mikuláše a anděla.
Ale ještě před tím jsme si vyzdobili jídelnu a připravili stromečky, aby už vše bylo sváteční. To sice děláme každý rok, ale
letošní prosinec byl přece jen trochu jiný, a to pro naše klienty, kteří nemají blízké příbuzné. Prosinec je pro ně jen časem
vzpomínek, kdy si vybavují čas, kdy mohli o Vánocích prožívat
společné chvíle s někým blízkým.

VZS

A protože naše paní ředitelka také vidí ráda, když jsou naši
senioři šťastní, přihlásila osamocené klienty do projektu „Ježíškova vnoučata“, který zahájil 13. listopadu Český rozhlas.
Ani jsme netušili, co je kolem nás lidí s VELKÝM SRDCEM,
kteří chtějí někomu udělat radost a potěšit ho. Úžasné bylo to,
že se jako vnoučata hlásili mladí lidé. Dojalo nás, když našemu
klientovi přivezla jeho vysněný dárek mladičká slečna přímo
z Českého rozhlasu, povídala si s ním a vzájemné emoce byly
tak velké, že jsme všichni měli slzy v očích… Někdo řekne,
že mladí lidé jsou dnes jiní, ale není tomu tak! Tento projekt
je důkazem toho, že jsou kolem nás lidé, kterým naši senioři nejsou lhostejní, že dokáží podarovat někoho cizího, koho neznají
a mají z toho jen tu radost, kterou udělali druhým.
Pro ostatní seniory jsme měli téměř celý prosinec pokrytý akcemi a vystoupeními, ať už připravenými dětmi, nebo dospělými.
Chtěla bych za všechny poděkovat těm, kteří tato vystoupení připravovala a jejich vedení poděkovat za to, že umožnila
vystupujícím potěšit všechny v našem senior-domě, ať už jsou
to MŠ Duha nebo Nerudova, ZŠ Komenského, paní Králová
a pěvecký sbor Novita, souboru Dubínek ze Sezimova Ústí
i paní Molíková a sbor Anonym Voice a hudební produkce při
našich akcích. Nezapomeňte se v novém roce v tom shonu zastavit
a chvilkou potěšit vaše blízké! Vždyť život je tak krátký
a v jedné sekundě se může celý život změnit. Važte si každého
dne, každé minuty, kterou společně prožíváte!
Hodně štěstí a zdraví v novém roce 2018 přejí všichni zaměstnanci ze senior-domu.
Mgr. Lada Haplová

SOKOL
VII. silvestrovský pochod
soběslavských sokolek
Jako každoročně, tak i poslední den v roce 2017 jsme uspořádaly „Silvestrovský pochod“. Sešlo se nás deset sokolek v parku
u altánku, kde nás kolemjdoucí hezký mladý pár ochotně vyfotografoval. Dobrá nálada a smích nás provázel rozbahněnou cestou
kolem Nového rybníka až k Mochomůrce, která byla opět vkusně ozdobena, tentokrát papírovými sněhuláky. Tady jsme se na
chvíli posadily a pokochaly se výhledem na naše krásné město.
Sluníčko krásně svítilo a hřálo, jako by si spletlo poslední den
v roce s prvním jarním dnem. Povídaly jsme si o sokole, jak cvičíme, ale stejně důležitý je pro nás i společenský kontakt. Došlo
i na povídání o vánočních dárcích, které jsme koupily vnoučatům i pravnoučatům. Tu velkou radost, kterou ty malé děti mají
a umí se tak krásně radovat, nejde ničím nahradit.
Za T. J. Sokol Soběslav Helena Hovorková

Novoroční koupání v Lužnici
Zatímco nemalá část lidstva tradičně vítá nový kalendářní rok bolehlavem umíchaným z přemíry jídla, veselí a alkoholu, o jiných ingrediencích nemluvě,
soběslavští “vodníci” a jejich příznivci si chodí zaplavat do Lužnice. Letošní,
v pořadí druhý a současně první veřejný ročník, byl oproti tomu loňskému v mnoha ohledech jiný. Zatímco vloni se osmělil pouze jeden člen VZS, letos už bylo
lidí dohromady osm (dva dorazili později) a ne všichni byli z našich řad. Smočila
se tedy i veřejnost, byť v menším počtu než autor příspěvku doufal, a považme,
ženy přitom tvořily celou čtvrtinu účastníků! Jako moderní organizace doufáme,
že v rámci genderové vyváženosti bude v příštím roce žen alespoň polovina 😉.
Nejmladšímu plaváčkovi bylo 10 let, nejstaršímu 68, tito dva zároveň byli nejmenší a největší. Podle všech dostupných informací neměla novoroční koupel
větších zdravotních následků, došlo pouze k jednomu uzdravení z lehké virózy
(autor) a k jednomu vypuknutí lehké virózy (autorova manželka). Statisticky vzato tedy nelze vyvodit jednoznačný závěr, zda voda o teplotě dva stupně má pozitivní nebo negativní účinky na lidský organismus.
Značně nepříjemným překvapením byl stav řeky. Ani tak moc nevadil nedostatek
ledu, přesněji jeho úplná absence, jakkoliv vloni s ním byla legrace. Hlavní problém spočíval v HLOUBCE. Ještě před rokem se dalo udělat pár opatrných temp,
letos už ne. Koryto řeky je totiž na plovárně natolik zanesené pískem a bahnem,
že plavání je nejen prakticky nemožné, ale vzhledem k množství větví pod vodou i nepříliš bezpečné. Z plánovaného zaplavání tedy nakonec byla jen rozpačitá
procházka, která vyvolala zklamané obličeje nejen u plavců, ale i přihlížejících.
Na příští rok jsme si vytyčili úkol najít na řece plavatelnější dobře dostupné místo
a připravit i nějakou ukázku zásahu, která, ač nebyla avizována, byla někým očekávána. Pár fotografií z akce najdete na našem webu a facebookovém profilu.
V průběhu zimních měsíců plánujeme spolu s kroužkem Mladých záchranářů VZS veřejnou ukázku záchrany a sebezáchrany při propadnutí skrz led,
a to i s možností vyzkoušet si sebezáchranu na vlastní kůži v bezpečí dohlížejícího záchranáře a v teple zapůjčeného suchého obleku. Pokud dorazí zima a udělá
se rozumný led, o akci se včas dozvíte.
Vodní záchranná služba ČČK Soběslav
www.vzs-sobeslav.cz, facebook.com/vzssobeslav
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VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Program KD
• Pátek 2. února
FARNÍ PLES
Hraje kapela Vysočinka. Objednávky vstupenek
na telefonu: 728 116 183 – I. Stropková.
• Neděle 4. února

Novinky z ledové plochy
Naše závodní sezóna stále pokračuje, v neděli 21. 1. jsme na našem domácím ledě uspořádali
už 5. ročník mezioddílových závodů Ledová růže aneb O pohár starosty města Soběslav.
Výsledky závodu Vám sdělíme v dalším čísle.
Kromě závodění už pomaloučku polehoučku začínáme chystat naší ledovou show, která
se letos bude konat o velikonočním víkendu, přesně řečeno v sobotu 31. 3. Na co se můžete
těšit? Tentokrát zabrousíme do animovaných i hraných pohádek z dílny Walt Disney. Představení pro školky a školy se uskuteční ve středu 28.3. Všichni jste srdečně zváni.
KK Soběslav

FARNÍ KARNEVAL
Shromáždění masek od 14:30 hodin, začátek programu v 15 hodin. Polovina vybraného vstupného bude věnována na opravu věže farního kostela
Povýšení sv. Kříže Veselí nad Lužnicí.

FOTBAL
Muži

• Úterý 6. února
LISTOVÁNÍ – A taková to byla láska
– Anna Gavalda
• Pátek 9. února
SÝRY, VÍNO A OVOCE
Ochutnávka odborníka na sýry Jiřího Kopáčka,
předsedy Českomoravského svazu mlékárenského.
VYPRODÁNO, přijímáme nové rezervace.
• Neděle 11. února
HOOPING – mírně pokročilí

Zimní přípravu jsme zahájili 6. 1. 2018 výběhem do lesa Svákov. Do přípravy přišli Petr
Bouchal - SC Marchtenk, Erik Uličný - FK Soľ, dorostenci Václav Wimmer a Lukáš Neruda. Trénovat budeme třikrát týdně + přátelské utkání. Podle počasí budeme střídat tréninkové hřiště, umělou trávu, halu, popřípadě tartanovou dráhu. Opět využijeme služeb místního
fitness centra. Čeká nás sedm přípravných zápasů, v nichž se střetneme s ČFL FC Pískem a
Jiskra Ústím nad Orlicí, krajským FK J. Hradcem 1910, Sokol Želeč, Jiskra Litomyšl, FK
Olešník a proti účastníku I. A třídy FC Mariner Bavorovice. Od 21. 2. 2018 do 25. 2. 2018
odjíždíme na zimní soustředění do Ústí nad Orlicí. Generálku jsme si naplánovali 3. března
na umělé trávě ve Staré Hlíně s FK Olešník. První zápas odvetné části divize odehrajeme v neděli
11. března v Třeboni s FK Olympie Březová. Ostatní na www.fksobeslav.cz.

• Pátek 16. února
BABOUCI
Koncert nejstarší jihočeské dechové kapely.
• Čtvrtek 22. února
GOLDONIÁDA
• Sobota 24. února
SPORTOVNÍ PLES
Hraje taneční orchestr Variant, diskotéka DJ Dobiáš, bohatá tombola, půlnoční překvapení.
Více info na tel: 381 581 155, www.kd-veseli.cz
Michaela Jindová, KD Veselí n. L.
(redakčně kráceno)

ROZBĚHEJTE SOBĚSLAV
Máte rádi pohyb a ještě více běh? Neodradí vás
ani zimní chladné počasí? Pak se můžete připojit
ke skupině nadšenců a spolu s nimi rozběhat
Soběslav.
Vybíhá se každý čtvrtek v 16 h od Rolničky
(za Pivnicí U Mrtvoly). Je ale potřeba se předem
nahlásit. Aktuální informace získáte na facebooku pod názvem Rozběháme Soběslav nebo
tel. 776 761 698.
redakce

Přátelské zápasy:
Den

Od

Soupeř

Kde

20. 1.

11,00

Bavorovice

27. 1.

11,00

Písek

Písek

3. 2.

09,00

J. Hradec

Stará Hlína

10. 2.

11,00

Želeč

Stará Hlína

22. 2.

17,30

Litomyšl

Ústí nad O.

24. 2.

16,00

Ústí nad O.

Ústí nad O.

3. 3.

13,00

Olešník

Stará Hlína

Stará Hlína

František Maršík

G. BENEDIKT ŠVEC CYKLOTEAM ŽELEČ
a jeho přátelé vyjeli 1. 1.2018 na Novoroční vyjížďku. Start byl ve 12:30 ze Želče do Soběslavi a tam se ve 13 hodin uskutečnil odjezd přes Vlastiboř, Rytíř, Hlavatce a zpátky do Želče,
kde v restauraci Na Staré čekalo příjemné občerstvení. Jak na Nový rok, tak po celý rok!
Martin Švec
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31. SILVESTROVSKÝ BĚH ULICEMI MĚSTA SOBĚSLAVI
31. ročník „silvestráku“ poprvé pod hlavičkou SK Viktoria Tábor oživil soběslavské
náměstí 30. prosince 2017 již od 19 hod. Po
vybudování stanového městečka pro závodníky a rozhodčí a prezentaci dětských kategorií se na trať dlouhou 450 metrů vydaly
děti do 10 let. Z 15 účastníků oběhl náměstí
nejrychleji Jakub Dohnal z Tábora (1:24,64)
před Antonio de Munarim startujícím za klub
Bolzano (01:31,10) a Anetou Ardamicovou
z Ardy Teamu (01:36,92). Následující kategorii do 14 let (900 m) vyhrál opět Jakub
Dohnal (03:09,32) před Adélou Podlahovou
ze Soběslavi (03:15,60) a Sofií Flaškovou
z Plané nad Lužnicí (04:06,76).
Hlavní závod mužů, žen a družstev na
2017 metrů odstartoval tradičně o půlnoci
na tř. E. Beneše. Na vlhkou trať při teplotě
+ 2°C vyrazilo celkem 93 běžců (vč. členů
pěti družstev) a jeden pes. V nejrychlejším
závodě historie pokořili rekord Jardy Ždycha
z Veselí nad Lužnicí (06:12) hned dva borci. Absolutním vítězem se stal Roman Budil
z PK vytrvalci RB (05:58,07) před Petrem
Pavlišenem z 4timing (06:05,83) a Lukášem
Broukalem z Plaha Hil (06:38,57). Mezi ženami kralovala stejně jako vloni Anna Koubová ze Zvěrotic (08:16,06) před Ninou Capou-

chovou z Tábora (08:34,05) a Magdalenou
Ryšavou z týmu Praga (08:35,61). Družstva
se na stupně vítězů postavila v pořadí Buráci
(08:48,76), Hrom a blesk (11:12,20) a Rozběháme Soběslav (11:25,43). Cenu za umělecký
dojem dostal tým Dobrovolníci z Rolničky
za jejich „podmořský svět“. Díky tomu byl
stanoven traťový rekord v běhu s ploutvemi
na nohou (24:58,79).
Ve všech tři závodech běželo celkem 111
závodníků. Pro rychlé a přesné změření závodu pomocí čipů organizátoři oslovili firmu
4timing z Příbrami. Kompletní výsledky
najdete na www.4timing.cz.
Běžce i fanoušky celý večer kromě DJ Honzy Pince bavili „ohnivci“ z Písku a soběslavské mažoretky Milušky Moravcové. Zároveň mohli sledovat videozáznam z loňského
závodu. Vynikající zázemí pro všechny zajistila opět Hospůdka V Růžku.
31. ročník se vydařil díky skvělým výkonům
závodníků, účinkujících, pomoci sponzorů
a partnerů závodu a samozřejmě díky partě
starých a nových (Veterán Car Club Soběslav)
kamarádů – organizátorů. Všem děkujeme
a těšíme se na 32. ročník.
Lenka a Petr Čápovi

HOKEJ
1. 2. 15:30 4. třídy - Strakonice
2. 2.

8:30 Turnaj o pohár Pizzerie ROSA
účast týmů: HC Slavia Praha, HC
Tábor, HC Slavoj Český Krumlov

3. 2. 10:00 MŽ, SŽ - TJ DDM Rokycany
4. 2. 10:30 3. třídy - SLH J. Hradec, Č. Krumlov
4. 2. 17:00 MUŽI - HC Slavoj Č. Krumlov
10. 2. 10:00 4. třídy - Vimperk
17. 2. 10:00 MŽ, SŽ - HC Vimperk/TJ Sušice
18. 2. 10:30 2. třídy - Vimperk, SLH J. HRADEC
18. 2. 17:00 Muži - HC Vimperk
24. 2. 10:00 4. třídy - Č. Krumlov
25. 2.

9:30 MŽ, SŽ - HC Příbram

VEŘEJNÁ BRUSLENÍ - ÚNOR
Program sportovišť TJ Spartak na http://spartak
sobeslav.isportsystem.cz
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

4.2.
10.2.
11.2.
18.2.
25.2.

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

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

www.spravnecesky.cz
V případě zájmu o korektury Vašeho textu, maturitní práce či jiného
písemného projevu, navštivte naše
stránky!
INZERCE

SOBĚSLAVSKÁ PEKÁRNA INFORMUJE
že založila SPOLEK PŘÁTEL SOBĚSLAVSKÉ PEKÁRNY – ČERNÁ KOČKA jako samosprávný neziskový a dobrovolný svaz členů.
Účelem Spolku (Klubu) je především osvětová činnost v oblasti gastronomie, výměna
kulinářských zkušeností a dovedností, pořádání
společenských akcí, kuchařských, pekařských
a cukrářských soutěží a ochutnávek. Spolek
bude veškeré tyto akce pořádat jak pro své
členy, tak i pro veřejnost, a to v prostorách
na adrese: Protifašistických bojovníků 139,
Soběslav – dříve restaurace Černá kočka.
Spolek nabízí pro veřejnost uspořádání:
-- nejrůznějších společenských setkání
-- oslavy narozenin a výročí
-- svatby, křtiny
-- předváděcí akce
-- soutěže v oblasti gastronomie, pekařství
a cukrářství

Zájemcům nabízíme:
-- studenou a teplou kuchyni
-- rauty a bankety
-- široký rozsah kvalitních desertů a káv
-- provoz velké čokoládové fontány
-- pivo z plzeňských pivovarů
-- víno od vinaře Radomíra Opluštila
-- venkovní grilování
-- pečení jehněčího a vepřového vcelku
Provoz bude organizován pouze na předem
dohodnuté akce. Připravíme vše dle Vašeho
individuálního přání, a to včetně svolení s přinesením Vámi oblíbených surovin a výrobků.
V letních měsících budeme ve venkovních
prostorách realizovat akci „PŘIJĎ SI UVAŘIT“, kdy si společnost z přinesených surovin
sama uvaří své oblíbené jídlo.
Jakékoliv akce je možno doprovodit hudbou

buď živou (k dispozici je piano) nebo reprodukovanou z profiaparatury s diskžokejem.
Akce, které připravujeme:
-- historie obložených chlebíčků spojená
s ochutnávkou (zdarma),
-- soutěž o nejlepší velikonoční řežábek
(účastníci soutěže zdarma),
-- ukázky výroby SUSHI včetně filetování
lososa, spojená s ochutnávkou (vstupné),
-- staročeská vegetariánská kuchyně (vstupné).
Něco o našich již uskutečněných akcích se dozvíte na www.klubck.cz.
Kontakt na nás:

tel.: + 420 381 521 261,
e-mail: klubck@email.cz

Upřímně se těšíme na společné akce.
Za SPSPČK zakládající členové
(placený příspěvek)
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPĚ
• Koupím byt v Soběslavi. Tel. 604 443 527
• Koupím obraz malíře J. Břízy.
Mob.: 602 183 183
• Mám zájem o koupi domu ve Veselí nad
Lužnicí. Soukromá osoba. Solidní jednání.
Kontakt: 732 646 511
• Koupím dům, byt, nebo chatu v Soběslavi
a okolí. Tel. 776 092 862
PRODEJ
• Nemovitosti - www.inrekareality.cz

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

• Prodám oplocenou zahrádku o rozloze
cca 340 m2 v Soběslavi, lokalitě „Na Pilátě“.
Nabídky od 150 000 Kč. Tel. 724 141 790
OSTATNÍ
• Přijmeme brigádníky na obsluhu zmrzlinového stánku v Soběslavi u prodejny
KiK na období duben až září 2018, možná
i dlouhodobá spolupráce. Nabízíme motivační finanční ohodnocení. Info na tel.
721 277 349
• Nabízím pronájem garsonky v Soběslavi.
Tel. 721 927 033

• Důchodkyně, 60 let, hledá pronájem
i malého bytu. Tel. 723 076 420
• Pronajmu nebytové prostory v centru
Soběslavi /vhodné na prodejnu, kancelář.
Tel. 774 860 249
• Prodám dům po opravě 4 byty v Soběslavi.
U pošty. Tržně pronajato - čistý měsíční
výnos 12 000 Kč. Cena: 1 600 000Kč.
Tel. 603 442 474

KUCHYNĚ KOUPELNY
Nám. Republiky 54/I Soběslav
-

Rekonstrukce koupelen

-

Kuchyně na míru vč. spotřebičů

-

Rozvody vody, odpadů

Kuchyněkoupelny
Tel. 602 163 350
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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

Valentýnská nebo romantická večeře ve dvou
při svíčkách a s lahví růžového vína
Chcete překvapit na den sv. Valentýna svou drahou polovičku slavnostní večeří s romantickou atmosférou a nevíte, zda romantickou
večeři připravit doma nebo zajít do restaurace? Tak zde je odpověď
jasná. V tento slavnostní den vám rozhodně nedoporučujeme ztrácet čas vařením, ale raději zajděte povečeřet k nám do hotelu Lucia
ve Veselí nad Lužnicí. Ceny dle à la carte nebo dle objednaného
degustačního menu od 499 Kč.
Nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2018.
Rezervace na tel. + 420 777 612 434.

Valentýnský wellness pro zamilované
Toužíte strávit svátek všech zamilovaných, svatého Valentýna, v romantickém a stylovém prostředí? Pak je tu právě pro Vás připraven
valentýnský privátní wellness v hotelu Lucia. Valentýn v Lucii trvá
po celý únor
-

valentýnský koktejl v Lobby Moon

-

valentýnský zákusek se šálkem kávy v restauraci Savaii

-

1x aromaterapeutická masáž částečná

-

volný vstup do wellness na 90 min/nebo privátní wellness

-

zdarma WiFi internet ve veřejných prostorách

-

parkování

Platí po celý únor. Rezervace na tel. +420 702 033 698.
Cena valentinského privátu 999 Kč. Bez masáže a večerního privátu 600 Kč.
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SPRÁVA LESŮ MĚSTA
SOBĚSLAVI
NABÍZÍ
ŠTÍPANÉ PALIVOVÉ
DŘEVO
Délka polen 25 - 50 cm dle
přání zákazníka
Dřevina: smrk, borovice, bříza

Tel. 381 521 169

PŘIJMU ŘIDIČE

TAXI
na příležitostnou výpomoc
- víkendy a měsíc březen 2018
zn. bydliště Soběslav

Tel. 775 996 004

GEODETICKÉ PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
-

o

RODINNA FARMA U VOJTU
HAMR 18

Přijímáme objednávky na

kuřata,
rozkrmená
krůťata
Obiednávky na tel 381 582 207
mobil: 731 585 468, 607 258 998
nebo na email
v-drubezzedvora@seznam.cz
PRODÁVÁME MASO ČERSTVÉ1 CHUTNÉ a V BIO KVALITě
VHODNÉ I PRO ALERGIKY

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

www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz
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Uzávěrka inzerce 10. 2., pište na e-mail: hlaska@musobeslav.cz

Periodický tisk územního samosprávného celku Soběslav. Vydává město Soběslav, ev. č. MK ČR E 13206.
Adresa redakce: Městský úřad Soběslav, nám. Republiky 59, tel.: 381 508 116. Redaktorka: Michaela Nováková
(-min-). Redakční rada: David Kozel, Ivana Šimková, Lucie Michalčíková, Michaela Pimperová(-pim-). Podepsané příspěvky vyjadřují názor dopisovatele a nemusí být totožné s názory redakce. Vychází k 1. dni v měsíci.
Internet: www.musobeslav.cz, e-mail: hlaska@musobeslav.cz. Uzávěrka dalšího čísla každého 15. dne, uzávěrka
inzerce 10. dne v měsíci. Náklad 2000 výtisků. Sazba a grafika Michaela Nováková. Tisk JAVA Třeboň.

