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MĚSÍČNÍK

Ve zkratce

Vrátit obětem jejich tvář…
(zahájení výstavy)
1. května
14.00 h.
MaG - synagoga
S kaprem Jakubem
kolem rybníků (akce pro děti)
1. května
14.00 h.
TZ Rechle
K smrti dobrý (představení DPP)
5. května
19.30 h.
MěKS
Vzpomínková slavnost
k ukončení 2. sv. války
7. května 10:00 h.
památník u KD
Vzpomínková jízda k osvobození
jihozápadních Čech
7. května 10:45 h.
parkoviště u KD
Partička na vzduchu
(improvizační show)
16. května
17.30 a 20.00 h.
MěKS
Pohádková cesta II (akce pro děti)
20. května
14.00 h.
Čavyňský vrch
Černobílý svět – Barevné sny
(vernisáž výstavy)
21. května
14.00 h.
MaG
Na rybách s…
(talk show O. Navrátila a J. Krampola)

24. května
19.30 h.
MěKS
Tři přadleny (představení pro děti)
31. května
10.00 h.
MěKS

www.vodnany.eu

CARPE DIEM – Užívej dne
To je velké filosofické celoživotní krédo manželů Olgy a Miroslava Hudečkových. Poprvé jsem
se s nimi setkal prostřednictvím jejich webových
stránek, kdy jsem na ně hledal kontakt, abych
se s nimi spojil a dozvěděl se něco bližšího o jejich umělecké práci. Na obrazovce počítače jsem
se postupně seznamoval s jejich díly a kochal se
a kochal. Neuvěřitelné, blesklo mi hlavou posléze.
Vždyť to jsou velcí čeští umělci, které nám může
závidět nejen Evropa, ale i celý svět.
Vodňany měly opravdu, jak se říká, šťastnou ruku při výběru umělců, kteří by měli vyzdobit areál
vznikající nové školy. V roce 1976 se totiž ukázalo,
že projekce nového školského areálu nebyla dobře připravena a z úsporných důvodů bylo upuštěno nejen od řady nezbytných zařízení, ale projekt nepočítal ani s výtvarnou výzdobou areálu.
A tehdy došlo k téměř zázračné náhodě. V létě
1976 měli manželé Hudečkovi v městské galerii
shodou okolností výstavu svých prací. Z iniciativy rady Měst.NV a školské a kulturní komise, ale
zřejmě na návrh tehdy dosluhujícího ředitele muzea a galerie Miloše Veselého, byla zadána výzdoba areálu školy akad. Sochaři Miroslavu Hudečkovi a akad.keramičce Olze Hudečkové z Prahy. Tolik
historie, kterou se mi podařilo vypátrat.
Když mi zavolala paní ředitelka MaG Jitka Velková v pátek 17. 3. 2017, že jedou z Říčan u Prahy
a vezou do Vodňan Olgu a Miroslava Hudečkových na slavnosti založení Gymnázia a školy, zajásal jsem. Dlouho jsem totiž toužil po tom se
s nimi setkat osobně, neboť jsme se znali jenom
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z mailu a telefonu. Nebudu v těchto řádcích psát
sáhodlouhý popis průběhu našeho setkání, ale
jedno musím zdůraznit. Z těchto lidiček vyzařuje
vitalita, pohoda, klídek a mír, jako by stále jejich
tvůrčí duch v nich žil a neúnavně jim rozjasňoval
tváře. Jeden postřeh však musím napsat. Nedá
mi to. V průběhu oficiálního sobotního aktu oslav
v budově Gymnázia byli samozřejmě na pódium
pozváni i manželé Hudečkovi. Po předání květina pamětní plakety každý z odměněných řekl pár
slov. Mě však nejvíc zaujala slova paní Olgy Hudečkové.
Vyslovila totiž něco, co mě téměř dojalo k slzám.
Narodila se v malé vísce Koutoni u Blatné, a když
obec zanikla, vybrala si posléze jakoby duchovní
druhé místo svého zrodu. A tím se pro ni staly Vodňany. Pro jejich krásu a dobré lidi, kteří v nich žijí.
Prožil jsem s nimi fantastické dva dny a zdálo se
mi, že se známe odjakživa. Tak půvabně a elegantně mě přijali mezi své přátele. Děkuji a hluboce si toho vážím. Na závěr musím dodat, že mě
manželé Hudečkovi natolik inspirovali, že ještě
v sobotu po jejich odjezdu jsem ze sebe vychrlil o soše KVĚT S MOTÝLY, umístěné ve veřejném
prostoru Vodňan, elaborát, jež možná bude součástí, tak jako předchozí historické pozadí, nějakého budoucího spisku. Zde je další ochutnávka:
Názvem Květ s motýly akademický sochař Miroslav Hudeček zahalil svou sochu tak trochu
do mystické polohy. Ale ono to v roce 1977, v době pokračující normalizace, ani jinak nešlo. Ima(pokračování na straně 2)
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ginární abstrakce, podpořená lyrickou a poetickou alegorií, vyvěrající z umělcova nitra,
totiž dala vzniknout dílu mimořádné umělecké hodnoty. Uzavřený přírodní okruh založený na symbolickém ztvárnění, dává tušit sochařovo sepětí s přírodou. Údiv však nastává,
pokud si člověk uvědomí, v jaké době socha
vznikala. Byla to doba návratu k propagaci

socialistického realismu a abstraktní plastika
byla sice nežádoucí, ale mnohdy prošla i pod
rafinovaně zvoleným názvem. To je zcela určitě tento případ. A jak jsem s Miroslavem
Hudečkem osobně hovořil, musel své dílo
obhajovat hned před několika hodnotícími
komisemi a dnes se o této epizodě vyjadřuje
již jen s jízlivým, trochu zatrpklým humorem.
Inu, tak to prostě v životě chodí. Ty špatné

a nepříjemné prožitky člověk ze vzpomínek
vytěsní a zůstávají k vyprávění jen ty dobré.
Díky za to, že tomuto zvrácenému postupu dokázali čelit, protože se v tomto případě opravdu jedná o symbol mládí s tak trochu zamlženou, snovou „utajenou“ inspirací
přírodou.
Na shledanou a Carpe Diem.
Zdraví Josef Čábelka

Město Vodňany a Nadace KONABO rozdělí 100 000 Kč
Nadace KONABO rozdělí spolu s městem Vodňany 100 000 Kč občanským iniciativám na potřebné a žádoucí aktivity v oblasti kultury, zdravého
životního stylu a posílení kapacit NNO pro občany města Vodňany. Více informací naleznete na www.konabo.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
až budete číst tyto řádky, jaro již bude v plném proudu a budete si užívat teplých slunečných dnů. Zima byla nepoměrně delší
než v posledních letech a přinesla celou řadu
problémů. Určitě jste museli vynaložit více
prostředků na vytápění, ale došlo také k zatížení rozpočtů organizací, které město zřizuje. Jedním z největších problémů poslední
doby byla skutečnost, že se našemu obvodu
nevyhnula ptačí chřipka, a tak jsme museli na základě rozhodnutí Krajské veterinární
správy provést sčítání ptactva a udělat celou
řadu dalších preventivních opatření. Doufejme, že je již všechno za námi a klid a pohoda
nás bude provázet dalšími měsíci.
Nyní bych se s vámi rád podělil o některé záležitosti, které byly projednávány na březnovém jednání zastupitelstva města. Pravděpodobně si budete myslet, že je na tom
naše město finančně špatně, protože si půjčuje finanční prostředky, ale není tomu tak.
Jen jsme využili možnost půjčit si finanční
prostředky bezúročně s desetiletou dobou
splácení od Jihočeského vodárenského svazu, ve kterém je město členem, a to na vodohospodářské akce - výstavbu a rekonstrukci
vodovodních a kanalizačních sítí. Prostředky
ve výši 4 mil. Kč si tedy na základě rozhodnutí zastupitelstva města půjčujeme na rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury ulice
Dr. Hajného a Uličky.
K rekonstrukci ulice Dr. Hajného dojde v letošním roce, zahájení prací se předpokládá
v závěru měsíce června. Určitě si položíte
otázku, co to je za nesmysl uzavřít tuto ulici
v době dovolených a prázdnin. Bohužel, není
to jediná dopravní akce, která se bude v našem městě dělat. Od 17. dubna by mělo dojít
k uzavření ulice Budějovická, a to z důvodu
rekonstrukce mostu za čerpací stanicí Benzina. Až bude tato akce dokončena, je možné
uzavřít ulici Dr. Hajného, jinak by došlo k ne-
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úměrnému zatížení Radomilické ulice, neboť
by veškerá doprava, která směřuje do Vodňan od Písku a Budějovic, projížděla touto ulicí
a to by asi tato ulice těžko zvládla. Investorem
obou dvou akcí je Správa údržba silnic České Budějovice a město Vodňany je na základě smlouvy o společném postupu současně
investorem některých prací v ulici Dr. Hajného. Předpokládá se, že most v Budějovické ulici bude dokončen do poloviny června a ihned
na to by navazovala rekonstrukce ulice Dr. Hajného. Lhůta na ukončení této stavby je dána
dle projektu v délce 123 dnů. Doufejme, že
budoucí stavební firma lhůtu výstavby o něco
zkrátí. Pro snazší dopravu do nákupních center
v ulici Dr. Hajného bude možné využívat stezku vybudovanou za Penny, která je přístupná
z ulice Staropoštovské.
Další velkou akcí, která nás čeká, je rekonstrukce ulice Fügnerova, neboť tam došlo k havárii
a musí se provést rekonstrukce jednotné kanalizační sítě a přivaděče vody z mlýnského náhonu do sádek. Jak splašková kanalizace, tak
přivaděč vody do sádek jsou v havarijním stavu a je vážná obava, že se všechno může zbortit a městské sádky budou bez vody. V současné době nelze prověřit celou délku obou rour
kamerou, neboť jsou na některých místech téměř zborcené a kamera tudy nemůže projet.
Voda, která teče z mlýnského náhonu do sádek, protéká do kanalizační roury a následně společně se splaškovými vodami je čerpána do čistírny odpadních vod. Zbytečně jsou
tak vynakládány finanční prostředky na čerpání vody do ČOV v částce cca 80 tis. Kč za rok
a na čistírně čistíme čistou vodu z mlýnského
náhonu. Na celou akci se zpracovává projektová dokumentace, podle které bychom v letošním roce provedli vyřešení tohoto havarijního
stavu. Rozpočtovým opatřením schváleným
na březnovém zastupitelstvu města jsme se
pokusili připravit i financování této akce.
Na náměstí si můžete všimnout stálého ruchu

okolo kašny. Pokud jste v minulosti pozorovali tuto dominantu města, mohli jste si všimnout, že erby, které byly umístěny na středovém pilíři, byly v čím dál horším stavu, z erbů
již na některých místech koukala armovací
železa. Bylo rozhodnuto, že se jak tyto erby,
tak i socha Svobody musí zrestaurovat. Jak již
to tak bývá, objevily se další problémy, např.
že se voda velmi těžko dopravuje do kašny
a nevydrží kvalitní po celou sezonu, ale i celá
řada dalších problémů. Restaurátoři a s nimi
i správce našeho vodohospodářského majetku proto navrhli, že je potřeba provést celkovou rekonstrukci. Dle známých lhůt by měla tato akce trvat přes celé léto. Tak prosím
vydržte a věřme, že kašna se sochou Svobody bude v budoucnu opět ozdobou našeho
náměstí.
Vážení spoluobčané, v úvodu jsem se zamýšlel nad koncem zimy a příchodem jara.
Všechno se začne zelenat, všude bude plno
květů a všechno bude pěkné, protože jaro je
začátek nového života. Vím, že celá řada z vás
se velmi dobře stará o své okolí, s obrovskou
pečlivostí upravuje svoje zahrádky tak, aby
byly ozdobou ulic, chat, rekreačních obydlí
a míst, která jsou vám milá. Chtěl bych vám
všem za tuto pečlivost upřímně poděkovat,
popřát hodně pěstitelských úspěchů, a aby
vám příroda přinášela pouze radost a minimu starostí.
Poděkování patří i těm, kteří se starají o městskou zeleň, především všem pracovníkům
technické skupiny a ostatním zaměstnancům. Poděkování patří rovněž i představitelům podniků a všem podnikatelům za péči
o okolí svých provozoven. Věřte, že je radost
pohledět na to, co je pěkně upravené a láká
návštěvníky města k zastavení. Přejme si, aby
takových míst ve Vodňanech bylo co nejvíce.
Václav Heřman
starosta města
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USNESENÍ Z XIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE VODŇANECH
KONANÉHO V PONDĚLÍ 6. BŘEZNA 2017 OD 15:30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ
SÍNI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VODŇANECH
1. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zápůjčce č. SP 1/2017
ve výši 4.000.000,00 Kč na financování investiční akce: „Rekonstrukce
ulice Dr. Hajného a Uličky, uzavřenou mezi Jihočeským vodárenským
svazem, S. K. Neumanna 19, České Budějovice,
IČ: 49021117 a městem Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany,
IČ: 00251984
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
2. Zastupitelstvo města:
a) schvaluje
RO č. 3 – zvýšení výdajů o 608.316,00 Kč, jedná se o převod nevyčerpaných prostředků za osadní výbory z předchozích let.
RO č. 4 – zvýšení výdajů o 400.000,00 Kč, jedná se o výměnu otopných
těles v mateřské škole ul. Výstavní.
RO č. 5 – zvýšení výdajů o 1.780.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci kotelen SOUs Vodňany - Jiráskova 112 a Zeyerovy sady.
RO č. 6 – zvýšení výdajů o 1.500.000,00 Kč, jedná se o výměnu oken ZŠ
Alešova. První etapa byla realizovaná v roce 2015.
RO č. 7 – zvýšení výdajů o 8.700.000,00 Kč, jedná se výdaje na rekonstrukci
ul. Fügnerova.
RO č. 8 – zvýšení výdajů o 500.000,00 Kč, jedná se o navýšení výdajů
na sběr a svoz komunálních odpadů – Rumpold.
RO č. 9 – zvýšení výdajů o 261.830,00 Kč, jedná se o převod nevyčerpaných prostředků na výkon pěstounské péče z předchozích let.
RO č. 10 – zvýšení výdajů o 276.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci kotelny ubytovny, Kodádkova 15.
RO č. 11 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci parkoviště za KD Vodňany.
RO č. 12 – zvýšení výdajů o 1.000.000,00 Kč, jedná se o výdaje na rekonstrukci WC v MŠ Výstavní, staré jsou nevyhovující.
RO č. 13 – zapojení příjmů z výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti ve výši 4.500.000,00 Kč do výdajů odboru správy majetku
a investic, paragraf 3639, položka 5171 ve výši 2.500 tis. Kč a položka
6121 ve výši 2.000 tis. Kč.
RO č. 14 – snížení příjmů o 2.000.000,00 Kč z převodu výsledku hospodaření vedlejší hospodářské činnosti.
RO č. 15 – příjem bezúročné půjčky ve výši 4.000.000,00 Kč, od Jihočeského vodárenského svazu, S. K. Neumanna 19, České Budějovice,
IČ: 4901117 na investiční akci: Rekonstrukce Dr. Hajného a Uličky.
b) ukládá vedoucí finančního odboru RO č. 3 – 15, která představují
snížení příjmů o 2 000 000,00 Kč a zvýšení výdajů o 20.526.146,00 Kč
a zvýšení financování
o 22.526.146,00 Kč provést v rozpočtu na rok 2017.
3. Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančních prostředků
v rámci Programové dotace na podporu sportovních, kulturních a jiných zájmových aktivit pro rok 2017 Fotbalovému klubu Vodňany
na celoroční činnost fotbalového klubu, a to ve výši
410 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
4. Zastupitelstvo města stanovuje dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení

vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 01. 04. 2017 takto:
1. funkce člena rady města
-- měsíční odměna
1.829 Kč
-- měsíční příplatek dle počtu obyvatel
288 Kč
2. funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady
-- měsíční odměna
1.441 Kč
-- měsíční příplatek dle počtu obyvatel
288 Kč
3. funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního
orgánu
-- měsíční odměna
1.242 Kč
-- měsíční příplatek dle počtu obyvatel
288 Kč
4. funkce člena zastupitelstva města
-- měsíční odměna
443 Kč
-- měsíční příplatek dle počtu obyvatel 288 Kč
V případě souběhu výkonu několika funkcí bude výplata odměny provedena v té částce, která je nejvyšší – odměny se nesčítají.
5. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení nové požární techniky CAS
pro jednotku SDH Vodňany s využitím dotačních programů. Schvaluje
podání žádosti ve státním dotačním programu „Na reprodukci požární
techniky jednotek požární ochrany“.
6. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu zakládací listiny Nadace města Vodňan,
IČ: 46684425, se sídlem nám. Svobody 18/I, Vodňany I, 38901 Vodňany
dle zákona
č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník).
7. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2/2017 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Vodňany v předloženém
znění.
8. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 13 Územního plánu
sídelního útvaru Vodňany v lokalitě vymezené pro výrobu a skladování
mezi ulicemi Radomilickou
a Číčenickou ve Vodňanech.
9. Zastupitelstvo města schvaluje jako spolupracujícího zastupitele
na změně č. 13 Územního plánu sídelního útvaru Vodňany pana Martina Macháče.
10. Zastupitelstvo města schvaluje výkup části pozemkové parcely dle
KN p. č. 937/11
o výměře 85 m2 v k. ú. Vodňany od *****, bytem *****, 389 01 Vodňany,
za kupní cenu 390 Kč/m² + náklady s prodejem spojené v rámci řešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s protipovodňovým opatřením
v ulici Chelčická.
11. Zastupitelstvo města
a) souhlasí s podáním projektové žádosti do výzvy Integrovaného operačního programu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání, II na projekt „Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání“,
b) schvaluje předfinancování projektu a jeho kofinancování v rozsahu
stanoveném výzvou v případě úspěšné žádosti o finanční podporu.

***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16
a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VE VODŇANECH KONANÉHO V PONDĚLÍ
DNE 13. 03. 2017 OD 13:00 HODIN V KANCELÁŘI TAJEMNICE MĚÚ VODŇANY
Usnesení č. 1982: Rada města schvaluje:
RO č. 16 – zvýšení příjmů a výdajů o 100.000,00 Kč, jedná se o příjem investičního daru
od firmy České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, Praha 9, PSČ 190 00,
IČ 27584534 na výstavbu atletické dráhy s umělým povrchem při ZŠ a G
Vodňany.
RO č. 17 – zvýšení příjmů o 4.500,00 Kč, jedná se o vyúčtování projednaných přestupků v rámci obecních úřadů ve správním obvodu za rok 2016.
RO č. 18 - zvýšení příjmů z důvodu zaokrouhlení o 1,00 Kč z původních
12.343.699,00 Kč na 12.343.700,00 Kč, jedná se o úpravu příspěvku na výkon státní správy na rok 2017
dle skutečně schválených finančních prostředků.
RO č. 19 – zvýšení příjmů a výdajů o 7.451.200,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace pro podporu poskytování sociálních služeb 2017 pro Centrum sociální pomoci Vodňany.
RO č. 20 – zvýšení příjmů a výdajů o 10.000,00 Kč, jedná se o příjem neinvestiční dotace
ex post, na projekt „Atletické dny pro žáky Základní školy a gymnázia Vodňany“, v rámci dotačního programu JčK Podpora sportu pro rok 2016.
Usnesení č. 1983: Rada města schvaluje účetní závěrku za rok 2016:
-- Centra sociální pomoci Vodňany, IČ: 00666319, Žižkovo nám. 21, 389 01
Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 118.264,32 Kč do rezervního fondu organizace ve výši 118.264,32 Kč.
-- Městského muzea a galerie Vodňany, IČ: 00072192, nám. Svobody 18,
389 01 Vodňany.
-- Městské knihovny Vodňany, IČ: 00367893, Bavorovská 83/2, 389 01 Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 30.869,00 Kč do rezervního fondu 10.869,00 Kč a do fondu odměn 20.000,00 Kč.
-- Městského kulturního střediska Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963, 389 01 Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši
662.910,67 Kč do rezervního fondu organizace 612.910,67 Kč a do fondu
odměn 50.000,00 Kč.
-- Mateřské školy Vodňany, Smetanova 204, IČ: 63289971, Smetanova 204,
389 01 Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 199.187,24 Kč
do rezervního fondu organizace ve výši 139.187,24 Kč a do fondu odměn 60.000,00 Kč.
-- Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II, IČ:
26099152, Zeyerovy sady 43/II, 389 01 Vodňany a rozdělení výsledku
hospodaření ve výši 54.377,14 Kč do rezervního fondu organizace.
-- Základní školy a Gymnázia Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice, IČ:
63289938, 389 01 Vodňany a rozdělení výsledku hospodaření ve výši 1.497.605,39 Kč do rezervního fondu organizace 1.247.605,39 Kč
a do fondu odměn 250.000,00 Kč.
Usnesení č. 1984: Rada města schvaluje dodatek č. 1 odpisového plánu
Městského kulturního střediska Vodňany, IČ: 00367885, Zeyerovy sady 963,
389 01 Vodňany na rok 2017 v předloženém znění.
Usnesení č. 1985: Rada města schvaluje Smlouvu o nakládání s odpadem
uzavřenou mezi Jakubem Smolou, Šternberkova 16, 170 00 Praha 7, IČ:
74345044 a městem Vodňany,
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany, zastoupené starostou Václavem Heřmanem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 1986: Rada města Vodňany schvaluje kladné vyjádření k potřebnosti sociální služby Pomoc a péče SLUNEČNICE (poskytovatel Jana Vodičková Pomoc a péče SLUNEČNICE).
Usnesení č. 1987: Rada města schvaluje Nařízení města Vodňany č. 1/2017,
kterým se vydává tržní řád.
Usnesení č. 1988: Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování územně plánovací dokumentace – změna č. 12 Územního plánu sídelního útvaru Vodňany mezi městem Vodňany a Ing. arch. Václav Štěpán,
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
za nabídkovou cenu 29.000 Kč bez DPH, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 1989: Rada města schvaluje Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci
č. 9/VZ/2017 k veřejné zakázce „Rekonstrukce silnice II/141 Vodňany, ul.
Dr. Hajného“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení č. 1990: Rada města schvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 9/2017/
OSMI/sml. k zakázce „Rekonstrukce silnice II/141 Vodňany, ul. Dr. Hajného“.
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Usnesení č. 1991: Rada města schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu
III. kategorie na akci „Výměna oken v ZŠ Alešova ve Vodňanech – 2. etapa“.
Výzva k podání nabídky bude zveřejněna na internetových stránkách města
Vodňany a zároveň budou k podání nabídky vyzvány tyto firmy:
ROFIS s.r.o., Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, SR,
FASTAV BAU s.r.o., Tusarova 1384/25, 170 00 Praha 7,
BINTER s.r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice,
ČAJAN s.r.o., Pivovar 154, 398 11 Protivín,
Petr Zima, P. Chelčického 437/II, 389 01 Vodňany.
Usnesení č. 1992: Rada města schvaluje hodnotící komisi pro otevírání
obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na akci „Výměna oken v ZŠ Alešova ve Vodňanech – 2. etapa“ v tomto složení:
Hodnotící komise

Náhradníci komise

Předseda

Ing. Šárka Růžičková

Ing. Věra Černá

Místopředseda

Milan Kodádek

Květoslava Louženská

Člen

Mgr. Júsuf Traore, Dis.

Mgr. Ladislav Horváth

Člen

Bc. Lenka Brücknerová

Ing. Eva Dvořáková

Člen

Magdalena Chlumská

Ing. Blanka Vykusová, CSc.

Usnesení č. 1993: Rada města, na základě doporučení vedoucí odboru
správy majetku
a investic, schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie „Prodloužení parkoviště u KD ve Vodňanech“ firmu Dvořák stavební
s.r.o., U Pily 666,
370 01 České Budějovice, IČ 28096878, s nabídkovou cenou 247 891,22 Kč
bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 1994: Rada města, na základě doporučení vedoucí odboru
správy majetku
a investic, schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie na stavební práce s názvem „Výměna oken na budově č. p. 32 v obci Radčice u Vodňan“ firmu Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně
Toušeň, IČ 28436024, zastoupené p. Liborem Hazukou, s nabídkovou cenou
31.447 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 1995: Rada města uděluje souhlas k zavedení optické sítě pro
připojení k síti internet do nemovitostí v ul. Sídl. Škorna č. p. 1193, 1194,
1197, 1220, 1223, Vodňany společnosti STARNET, s. r. o., se sídlem Ant. Barcala 1446/26A, 370 05 České Budějovice.
Usnesení č. 1996: Rada města schvaluje zveřejnit záměr města Vodňany
na darování pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1763/5 o výměře
4876 m2, ostatní plocha, silnice, č. 535/10 o výměře 584 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 1749/44 o výměře 153 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1749/53 o výměře 36 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vodňany, pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 1788/29 o výměře 3565 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 2844 – 60/2016 ze dne 9. 6.
2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1788/12, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Vodňany, díl „c“ o výměře 316 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 2846 – 70/2016 ze dne 8. 8. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1735/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Vodňany, díl „b“ o výměře 144 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 2846 – 70/2016 ze dne 8. 8. 2016 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 202, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
a k. ú. Vodňany a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 231/25 o výměře 1107 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 244 – 61/2016 ze dne

(pokračování na straně 5)

DUBEN 2017
(dokončení ze strany 4)
18. 7. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 231/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec Vodňany a k. ú. Radčice
u Vodňan.
Usnesení č. 1997: Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
vzájemné darování pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1738 o výměře 8126 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1673/12 o výměře 365 m2, trvalý
travní porost, č. 1827/1 o výměře 1005 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1761/7 o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1777/8
o výměře 6 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1777/9 o výměře 5 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 1777/10 o výměře 7 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 1777/11 o výměře 8 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1777/12 o výměře
7 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú. Vodňany, stavební parcely katastru nemovitostí č. 2752 o výměře 7 m2, zastavěná plocha a nádvoří, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú.
Vodňany, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1827/14 o výměře 386
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 2845 – 64/2016 ze dne 16. 6. 2016 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1827/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú. Vodňany, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1735/43 o výměře 6807 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1735/45 o výměře 556 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1735/46
o výměře
133 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, dílu „d“ o výměře 1097 m2 a dílu
„g“ o výměře 301 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2846
– 70/2016 ze dne 8. 8. 2016
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1735/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú. Vodňany,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 217/4 o výměře 2417 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 290 o výměře 366 m2, ostatní plocha, neplodná půda a č. 1077 o výměře 1616 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 162 pro obec Vodňany a k. ú. Radčice
u Vodňan v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1763/5 o výměře 4876 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 535/10 o výměře 584 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1749/44 o výměře 153
m2, ostatní plocha, silnice,
č. 1749/53 o výměře 36 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vodňany, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1788/29 o výměře 3565
m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č.
2844 – 60/2016 ze dne 9. 6. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1788/12, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Vodňany, díl „c“ o výměře 316 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 2846 – 70/2016 ze dne 8. 8. 2016
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1735/5, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Vodňany, díl „b“
o výměře 144 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 2846 –
70/2016 ze dne
8. 8. 2016 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 202, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Vodňany a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 231/25 o výměře 1107 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 244 – 61/2016 ze dne 18. 7. 2016 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 231/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Vodňany a k. ú. Radčice u Vodňan v dosavadním vlastnictví Města Vodňany, IČO
251984, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů č. 2844 – 60/2016
a č. 244 – 61/2016 uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení geometrických plánů č. 2846 – 70/2016 a č. 2845 – 64/2016 uhradilo Město Vodňany
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně.

Usnesení č. 1998: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na stavbu „Modernizace silnice II/141 okres Strakonice“ na pozemkových parcelách dle KN
p. č. 1749/44 a p. č. 1749/53 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany jako vlastníkem pozemků a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ:
709 71 641 jako investorem a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 1999: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na výpůjčku stavební parcely dle KN p. č. 421/1 o výměře 2035 m2 v k. ú. Vodňany, společnosti Vodňanská drůbež, a.s. sídlem Radomilická 886, Vodňany 389 01,
IČ: 25396480 na dobu neurčitou za účelem zřízení zpevněného parkoviště
s podmínkou zřízení nejméně 25 parkovacích míst.
Usnesení č. 2000: Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemkové parcele dle KN
p. č. 246/25 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49,
IČ: 28085400, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je umístění nového kabelového pilíře a kabelového
vedení NN pod názvem stavby „001030037452, Vodňany - Lesní, p. Volf:NN
přip kab.“ na výše uvedené parcele. Věcné břemeno se zřizuje úplatně
za 150 Kč + DPH.
Usnesení č. 2001: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
městem Vodňany jako pronajímatelem a manželi *****, bytem *****, 389 01
Vodňany jako nájemci na pronájem části pozemkové parcely dle KN p. č.
683/1 o výměře cca 88 m2 v k. ú. Vodňany, za účelem zřízení užitkové zahrádky na dobu neurčitou, za nájemné 5 Kč/m2/rok tj. celkem za 440 Kč/rok.
Usnesení č. 2002: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
městem Vodňany jako pronajímatelem a panem *****, bytem *****, 389 01
Vodňany jako nájemcem na pronájem části pozemkové parcely dle KN p. č.
683/1 o výměře cca 83 m2 v k. ú. Vodňany, za účelem zřízení užitkové zahrádky na dobu neurčitou, za nájemné 5,-Kč/m2/rok tj. celkem za 415,-Kč/
rok.
Usnesení č. 2003: Rada města vydává souhlas k užívání veřejného prostranství, a to
s umístěním předzahrádky o velikosti 1,8m x 12,6m + 9,1 m se slunečníky
na pozemkové parcele dle KN p. č. 1713 před provozovnou restaurace Hotelu Prajer v ulici ČSLA čp. 131, Vodňany, na dobu od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017
pro firmu RETMA HS, s.r.o., IČ: 48207527,
se sídlem Lannova třída 136/32, České Budějovice 370 01, za poplatek dle
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Usnesení č. 2004: Rada města schvaluje s účinností od 15. 3. 2017 „Pravidla
pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Vodňany“.
Usnesení č. 2005: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě
na byt č. 08 v ulici Mokrého 164 ve Vodňanech uzavřené s nájemci *****
a ***** dne 26.10.2015 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Doba nájmu se prodlužuje do 31.10.2017 a mění se znění odstavce VI. Zánik
nájmu bytu.
Usnesení č. 2006: Rada města revokuje své usnesení č. 1951 ze dne
20.02.2017.
Usnesení č. 2007: Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy
na pronájem bytu č. 13 v ulici Elektrárenská čp. 28 ve Vodňanech s nájemcem *****. Pronájem skončí ke dni 15.03.2017.
Usnesení č. 2008: Rada města bere na vědomí dle § 2279 odst. 2 a § 2282
Občanského zákoníku přechod práv a povinností z nájmu bytu č. 3 v ulici
Kampanova čp. 343 ve Vodňanech z ***** na *****, bytem *****, Vodňany,
a to od 01.04.2017.
Usnesení č. 2009: Rada města schvaluje zapsání spolunájemce pana *****
do nájemní smlouvy na byt č. 3 v ulici Kampanova čp. 343 ve Vodňanech,
uzavřenou s nájemcem *****
a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. 2010: Rada města schvaluje vyjmutí ***** z nájemní smlouvy
na byt č. 13 B na Sídl. Škorna čp. 1220 ve Vodňanech uzavřenou s nájemci
***** a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy. Vyjmutí *****
z nájemní smlouvy bude k 31.03.2017.
Usnesení č. 2011: Rada města schvaluje panu Le Van Trungovi, bytem Korandova čp. 77/12, České Budějovice udělení souhlasu s umístěním sídla vznikající společnosti s.r.o. na adrese provozovny Sídl. Škorna čp. 1223,
389 01 Vodňany, prostor sloužící podnikání č. 101 s tím, že tento souhlas je
udělen pouze po dobu užívání provozovny žadatelem.
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Usnesení č. 2012: Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách
dodávky plynu
(spr.-07-2017) uzavřenou mezi E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ 26078201 a městem Vodňany a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 2013: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise, schvaluje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „Dodávka tonerů do tiskáren“ firmu TranSoft a.s., Vrbenská 2082, 370 21
České Budějovice, IČ 15770281 a pověřuje starostu města podpisem Kupní
smlouvy (spr.-06-2017).
Usnesení č. 2014: Rada města schvaluje paní Ing. Janě Ciglbauerové, Plavská 1982/15,
370 01 České Budějovice podle Obecně závazné vyhlášky o symbolech
města a jejich používání použití znaku města Vodňany na jejích webových
stránkách.

Usnesení č. 2015: Rada města na základě doporučení výběrové komise
jmenuje v souladu
s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 33 odst. 3 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, paní Bc. Šárku Novákovou na pozici ředitelky městské knihovny a propagačního pracovníka města Vodňany
s účinností od 20. 3. 2017.
Usnesení č. 2016: Rada města Vodňany neschvaluje kladné vyjádření k potřebnosti sociální služby Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se
zdravotním postižením Chelčického domova sv. Linharta.
Usnesení č. 2017: Rada města Vodňany neschvaluje kladné vyjádření k potřebnosti sociální služby Sociální rehabilitace Chelčického domova sv. Linharta.
Usnesení č. 2018: Rada města schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě
na byt č. 02 v ulici Majerova 162 ve Vodňanech uzavřené s nájemcem *****
dne 01.11.2015 a pověřuje starostu města podpisem dodatku. Doba nájmu
se prodlužuje do 31.12.2017 a mění se znění odstavce VI. Zánik nájmu bytu.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VE VODŇANECH KONANÉHO V PONDĚLÍ
DNE 27. 03. 2017 OD 14:00 HODIN V KANCELÁŘI TAJEMNICE MĚÚ VODŇANY
Usnesení č. 2019: Rada města schvaluje:
RO č. 21 – zvýšení příjmů a výdajů o 1.071.188,40 Kč, jedná se o průtokový
neinvestiční transfer pro Základní školu a Gymnázium Vodňany, na projekt
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Usnesení č. 2020: Rada města zadává přezkoumání hospodaření města
za kalendářní
rok 2017 auditorovi.
Usnesení č. 2021: Rada města schvaluje odpis pohledávky ***** - nedoplatek nájemného z roku 2000 ve výši 884,51 Kč a zastavení exekučního řízení.
Usnesení č. 2022: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany,
Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany předchozí souhlas dle § 37 b zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí peněžitého daru účelově daného od paní *****
ve výši 25 899 Kč na nákup kompenzačních pomůcek pro uživatele domova
pro seniory Centra sociální pomoci Vodňany
Tento dar nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy
do svého vlastnictví.
Usnesení č. 2023: Rada města uděluje Centru sociální pomoci Vodňany,
Žižkovo nám. 21, 389 01 Vodňany předchozí souhlas dle § 37 b zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k přijetí peněžitého daru účelově daného od paní *****
ve výši 1 500 Kč na částečnou úhradu nákupu pojízdného vážícího křesla
pro vážení nemocných a handicapovaných osob pro uživatele domova pro
seniory Centra sociální pomoci Vodňany.
Tento dar nabývá příspěvková organizace uzavřením darovací smlouvy
do svého vlastnictví.
Usnesení č. 2024: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
„Plán odpadového hospodářství města Vodňany“, na období 2016 až 2020
(s výhledem do roku 2024).
Usnesení č. 2025: Rada města schvaluje pro hospodářský rok 2017 – 2018
dvousložkovou cenu vodného a stočného. Cenu vodného ve výši 33,33 Kč/
m3 + DPH a cenu stočného ve výši 24,33 Kč/m3 + DPH (celkem 57,66 Kč/m3
+ DPH), při nájemném Městu Vodňany ve výši 9.759.000 Kč a pevnou složku
dle kapacity vodoměru ve výši 600 Kč/rok + DPH pro vodoměr do 2,5 m3//
hod. Cenu stočného pro odpadní vody vypouštěné z jiných zdrojů (srážkové vody, studny) ve výši 26,21 Kč/m3 + DPH.
Usnesení č. 2026: Rada města schvaluje pachtovní smlouvu mezi Městem
Vodňany a panem Stanislavem Chytilem, jejímž obsahem jsou tyto nemovitosti: stavební parcela p. č. 2409
o výměře 591 m2, jejíž součástí je stavba Vodňany II, č. p. 1187. obč. vyb. (dále jen budova), pozemková parcela p. č. 472/2 o výměře cca 5193 m2, pozemková parcela p. č. 472/4
o výměře cca 471 m2, pozemková parcela p. č. 473 o výměře ca 835 m2, po-

zemková parcela p. č. 475/1 o výměře cca 318 m2, pozemková parcela p. č.
475/16 o výměře cca 204 m2, pozemková parcela p. č. 478/6 o výměře cca
8.787 m2, pozemkovou parcelu p. č. 478/7
o výměře cca 182 m2, pozemkovou parcelu p. č. 478/8 o výměře cca 56 m2,
pozemkovou parcelu p. č. 478/9 o výměře cca 1260 m2, pozemkovou parcelu p. č. 478/10 o výměře
cca 1.011 m2 a pozemkovou parcelu p. č. 478/11 o výměře 157 m2, 1741
o výměře cca 9 m², vše dle KN, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro k. ú. a obec Vodňany
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od 01.04.2017
do 30.04.2022.
Usnesení č. 2027: Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí podání
žádosti o finanční podporu v rámci programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 s názvem
Zkvalitnění služeb CSP Vodňany.
Usnesení č. 2028: Rada města, na základě doporučení hodnotící komise,
schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie „VO
v místní části Újezd“ firmu Elektromontáže – Jiří Jiran, Radomilická 1136,
389 01 Vodňany, IČ 13507974, s nabídkovou cenou 364 894,14 Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 2029: Rada města, na základě doporučení vedoucí OSMI,
schvaluje jako zhotovitele PD pro stavební povolení „Oprava mostu přes
Blanici (u bubnu - chaty)
ve Vodňanech“ firmu Ing. Zdeněk Levý – projektová činnost ve výstavbě,
Karla Chocholy 1256/15, 370 05 České Budějovice, IČ 42378931, s nabídkovou cenou 144 325 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem objednávky.
Usnesení č. 2030: Rada města schvaluje Smlouvu o krátkodobém připojení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12239460 mezi
městem Vodňany a společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49,
IČ: 28085400, a pověřuje starostu města jejich podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení krátkodobého připojení parcely č. 82, k. ú.
Hvožďany
u Vodňan.
Usnesení č. 2031: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro uložení dešťové kanalizace na pozemkových
parcelách dle KN p. č. 72/3
a p. č. 1840 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a manželi *****, oba trvale bytem ***** Vodňany, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemkových
parcelách dle KN p. č. 72/3 a p. č. 1840 Vodňany s právem strpění uložení
dešťové kanalizační přípojky

***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16
a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.
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s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové
úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 250 Kč + DPH.
Usnesení č. 2032: Rada města nesouhlasí s převodem vlastnictví formou
privatizace, a to vodní plochy, rybníka p. č. 570 v k. ú. Chelčice z vlastnictví
Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha Žižkov na Zemědělské družstvo Chelčice.
Usnesení č. 2033: Rada města schvaluje zveřejnit záměr na pronájem části
pozemkové parcely dle KN p. č. 683/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Vodňany.
Usnesení č. 2034: Rada města souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem části obvodové zdi objektu Tylova 842 na stavební parcele dle KN p. č.
1195 vše v k. ú. Vodňany za účelem umístění reklamního billboardu.
Usnesení č. 2035: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro uložení plynové a splaškové kanalizační přípojky na pozemkové parcele dle KN p. č. 246/14 v k. ú. Vodňany mezi městem Vodňany a spoluvlastníky bytového domu Fügnerova č. p. 1008, jež je
součástí stavební parcely dle KN p. č. 1683, zapsané na LV 3935 vše v k. ú.
Vodňany a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemkové
parcele dle KN
p. č. 246/14 v k. ú. Vodňany s právem strpění uložení plynové a kanalizační
přípojky s právem přístupu za účelem opravy a údržby.
Služebnost se zřizuje úplatně dle sazebníku pro stanovení jednorázové
úhrady za omezení vlastnického práva, tj. 400 Kč + DPH.
Usnesení č. 2036: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout
prostory sloužící podnikání, místnosti č. 331 o velikosti 10,17 m2, č. 332
o velikosti 13,56 m2, č. 333
o velikosti 13,68 m2 a č. 334 o velikosti 13,58 m2 v III. p objektu čp. 116 v ulici
Jiráskova ve Vodňanech nájemci Česká republika – Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město, IČ: 720 80 043
a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
Městského úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2037: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout
prostory sloužící podnikání, místnosti č. 335 o velikosti 13,72 m2 ve III. p
objektu čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech, paní Aleně Staňkové, *****,
389 01 Vodňany, IČ: 87119838 a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce Městského úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2038: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout
prostory sloužící podnikání, místnosti č. 345 o velikosti 13,26 m2 ve III. p objektu čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech, paní Ivě Poslušné, *****, 389 01
Vodňany, IČ: 60651202 a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění
záměru na úřední desce Městského úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2039: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout
prostory sloužící podnikání, místnosti č. 215 v III. p objektu čp. 116, ulici Jiráskova ve Vodňanech,
paní Mgr. Heleně Šaškové, *****, 397 01 Písek, IČ: 04998910 a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce Městského
úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2040: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání č. 347 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové výměře 28,10 m², mezi městem Vodňany a Lýdií
Šenkýř Brandýsovou, *****, 387 73 Bavorov, IČ 88105016 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.04.2017
na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2041: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání č. 349 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové výměře 13,60 m², mezi městem Vodňany
a Farní charitou Týn nad Vltavou, Děkanská 220, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ
73632945 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.03.2018.
Usnesení č. 2042: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících podnikání č. 352 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova ve Vodňanech o celkové výměře 13,66 m², mezi městem Vodňany
a Ing. Ivou Křížkovou, *****, 389 01 Vodňany,
IČ 11348569 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.04.2017 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2043: Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-

nájem prostor sloužících podnikání č. 348 v budově čp. 116 v ulici Jiráskova
ve Vodňanech o celkové výměře 13,53 m², mezi městem Vodňany a Vladislavou Aiblovou, *****, 389 01 Vodňany,
IČ 48227714 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena od 01.04.2017 na dobu neurčitou.
Usnesení č. 2044: Rada města bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy
na pronájem bytu č. 8 v ulici Elektrárenská čp. 28 ve Vodňanech s nájemcem
*****. Pronájem skončí ke dni 31.03.2017.
Usnesení č. 2045: Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní
smlouvy na pronájem bytu č. 2 v domě čp. 510 v ulici Kampanova ve Vodňanech s nájemcem *****
a pověřuje starostu města podpisem dohody. Pronájem skončí dohodu
ke dni 31.03.2017.
Usnesení č. 2046: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 17 na Sídl. Škorna čp.
1194/II ve Vodňanech s nájemcem Ilonou Holou, *****, 389 01 Vodňany, IČ
735 66 012 a pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí ke dni 30.04.2017.
Usnesení č. 2047: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 19 na Sídl. Škorna čp.
1194/II ve Vodňanech s nájemcem Ilonou Holou, *****, 389 01 Vodňany, IČ
735 66 012 a pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy. Pronájem skončí ke dni 30.04.2017.
Usnesení č. 2048: Rada města ukládá odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství
a odboru správy majetku a investic společnou přípravu realizace workoutového hřiště
a předložení návrhu realizace projetu Radě města Vodňany.
Usnesení č. 2049: Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
a) odvolat ze správní rady Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové
paní Mgr. Jarmilu Šebestovou a pana Jiřího Pazderu na základě jejich písemné žádosti,
b) jmenovat do správní rady Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové
paní Mgr. Markétu Flajšhansovou a pana Ing. Vladimíra Marka.
Usnesení č. 2050: Rada města, na základě doporučení vedoucí odboru OSMI, schvaluje jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie
na stavební práce s názvem „Dodávka a montáž dveří v objektu Poliklinika
(budova FÚ) - 2NP a 3NP“ firmu JAF Holz spol. s. r. o., Číčenická 1282, 389 01
Vodňany, IČO 46353283 s nabídkovou cenou
78.113 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 2051: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 3/2017/OSMI/sml. na akci „Stavební úpravy NP Zdravá výživa, nám. Svobody 19, Vodňany“ s firmou Stavební společnost HaT spol. s.r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ 45023522, zastoupenou Ing. Jindřichem Trchem a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1. Dodatek
řeší vícepráce ve výši 25.650 Kč bez DPH.
Usnesení č. 2052: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 29/2016/OSMI/sml. na akci „Obnova kašny se sochou Svobody na nám.
Svobody
ve Vodňanech“ s restaurátorem Richardem Rudovským, Holašovice 40,
373 84 Dubné,
IČ 12636568 a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 1. Dodatek řeší vícepráce ve výši 179.800 Kč bez DPH.
Usnesení č. 2053: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout
prostory sloužící podnikání, místnosti č. 337 o velikosti 28,69 m2 ve III. p objektu čp. 116 v ulici Jiráskova
ve Vodňanech, paní Zdeňce Fickové, *****, 389 01 Vodňany, IČ: 87679817
a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
Městského úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2054: Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronajmout
prostory sloužící podnikání, místnosti č. 339 o velikosti 13,68 m2 ve III. p objektu čp. 116 v ulici Jiráskova
ve Vodňanech, panu Petru Štěchovi, *****, 389 01 Vodňany, IČ: 68535864
a ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce
Městského úřadu Vodňany.
Usnesení č. 2055: Rada města schvaluje platový výměr Bc. Šárce Novákové, ředitelce Městské knihovny Vodňany, Bavorovská 83/II, s účinností
od 20. 3. 2017 a pověřuje starostu města jeho podpisem.

***** Osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16
a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Vodňany.

(pokračování na straně 8)
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Veřejný pořádek a občané
 Informace městské policie
Podle zákona o obecní policii je hlavním úkolem
strážníků zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Je to poměrně široká oblast
věcné působnosti a v podstatě lze říci, že do ní
můžeme zahrnout všechna pravidla společného soužití, která jsou místní veřejností vnímána
jako morální. Jako v každém městě, i ve Vodňanech, jsou v této oblasti občané zřejmě nejvíce
pohoršováni bezohledným chováním lidí, kteří
se dopouštějí hrubých neslušností nebo poškozování majetku druhých. Myslím, že v porovnání
s jinými městy v naší republice lze Vodňany považovat v tomto směru za klidné město, ale občas k takovým jevům dochází i u nás. Tato skutečnost je také jedním z hlavních důvodů, proč
město provozuje městskou policii a proč se
ve městě pořídil městský kamerový systém. Nutno ovšem připomenout, že strážníci ani policisté
nemohou být všude a rozsah činností, kterým se
mohou věnovat v souběhu, je omezen (zatížení

administrativou se nevyhýbá ani městské policii). Stejně tak je omezena i kapacita dat ukládaných v městském kamerovém systému – pokud
není předmětný záznam uložen pro další využití, je ve smyčce přemazán po 7 dnech jinými
záznamy. Mnohá taková jednání proto mohou
uniknout pozornosti strážníků i policistů. To je
důvodem, proč se při této činnosti bezpečnostní složky neobejdou bez spolupráce s veřejností.
Předpokládám, že v zájmu všech slušných občanů ve Vodňanech je zajistit bezpečí a dodržování pravidel společného soužití tak, jak jej u nás
vnímáme. Pokud někdo zjistí, že jsou někde pravidla porušována, že dochází k hrubým neslušnostem nebo poškozování majetku, je ve veřejném zájmu, aby takovou událost neprodleně
oznámil bezpečnostním složkám. Obecně platí, že čím dříve je věc oznámena, tím se zvyšuje pravděpodobnost odhalení pachatele, popřípadě lze zabránit dalším výtržnostem nebo
škodám. Myslím, že v době mobilních telefo-

nů to nemůže být problém. Pokud nejde událost nahlásit hned a z povahy věci je zřejmé, že
by mohl pomoci záznam městského kamerového systému, je potřeba tak učinit nejdéle do 7
dnů od události, jinak budou záznamy přemazány a systém nebude možno využít. Nejsou výjimečné případy, kdy někdo nahlásí, že se mu
před 14 dny ztratilo kolo z místa, které sleduje
kamera. V takových případech je již na záznamy
pozdě a při tom bylo velmi pravděpodobné, že
se na nich pachatel objevil. Pro informaci znovu
uvádím kontakty, na kterých lze podat oznámení - hlídka strážníků městské policie ve službě tel:
724 018 659 (městská policie neslouží nepřetržitě a v případě její nepřítomnosti je nutno se
v těchto případech obracet na Policii ČR); Policie
ČR bezplatná tísňová linka 158 (číslo slouží mimo jiné právě k nahlašování takových případů
– operační důstojník spolupracuje i s městskou
policií).
Bc. Jan Sladký, vrchní strážník MP Vodňany

jak pro děti, tak i pro dospělé nebo třeba parkovací místo.
Prosím pokuste se nám taková místa vytipovat
a upozornit nás na ně. Jde nám hlavně o to, jak
veřejný prostor využít, aby dobře posloužil především Vám. Vy v těchto místech bydlíte, žijete,
tudy se procházíte a máte tedy nejlepší přehled
o volném prostoru. Rádi bychom Vaše náměty
využili k tvorbě studie veřejného prostoru. Můžete nám tyto informace sdělit osobně, napsat

nebo zavolat. Předmětné náměty shromažďuje do 30. 6. 2017 odbor výstavby a územního
plánování Městského úřadu Vodňany (kontaktní osoby Ing. V. Černá – tel. 383 379 160 nebo
Ing. A. Dvořák – tel. 383 379 165).
Těšíme se na Vaše odpovědi a předem děkujeme za Váš čas, který věnujete přečtení této
výzvy.
Václav Heřman
starosta města

Výzva
Vážení spoluobčané,
čím dál tím více se objevují problémy s parkováním vozidel v našem městě a možnosti odpočinku. Je celá řada míst, která jsou nevyužívána, a v mnoha případech se zdá, že se
o ně nikdo nestará, dá se říci, že nikomu nepatří. V řešení těchto problémů by nám zcela
jistě pomohl Váš názor a upozornění na to, že
ten či onen prostor není využíván a mohla by
tam být umístěna lavička, nějaký herní prvek

Vítejte v turistické oblasti Prácheňsko a Pošumaví!
I takto můžeme nyní oslovovat turisty, kteří
přijedou na dovolenou do Vodňan a okolí.
Novinkou ve spolupráci komunální samosprávy, zřizovaných institucí, příspěvkových organizací kraje či obcí a soukromého podnikání je
založení zapsaného spolku tzv. destinačního
managementu. Cílem činnosti a prioritou je
podpora a rozvoj cestovního ruchu v regionu. Destinační společnost byla založena Místními akčními skupinami Strakonicko, Blatensko a Vodňanská ryba v r. 2015. Projekt s námi
realizuje partnerská MAS Pošumaví. Jihočeským krajem byla po splnění stanovených podmínek v r. 2016 certifikována turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví. Jsme aktuálně
jednou z 10 certifikovaných T.O. v Jihočeském
kraji. Název Prácheňsko jsme zvolili záměrně
z toho důvodu, že ho jistě většina z Vás má
v paměti uložené a je to vžitý název, žádný syntetický novotvar. Definice regionu Prácheňsko
vychází z historického území, které zaujímalo
část Jihočeského, Plzeňského i Středočeského
kraje a tvořilo jeden z krajů Království českého.
Hrad Prácheň (nyní už zřícenina), podle kterého se území jmenuje, se nachází u Horažďovic.
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Předpokladem spolupráce je zcela synergické soustředění sil do propagace konkrétních
služeb či atraktivit. I proto jsme k partnerství
přizvali MAS Pošumaví. A také si velmi dobře
uvědomujeme, že turistu vůbec nezajímají
hranice krajů či jiných správních jednotek.
Jedná se o návaznost na projekty MAS
a Svazků obcí, kdy získání certifikace oblasti
a zapojení se do tohoto unikátního projektu
Jihočeského kraje přináší pro náš region řadu
výhod. Nabízíme široké možnosti propagace
měst, obcí a především jednotlivých firem,
institucí a zejména podnikatelů v regionu. To
vše oficiálně, pod hlavičkou Jihočeského kraje! Zajistíme zveřejňování kulturních a sportovních akcí, zprostředkujeme účast na českých i zahraničních veletrzích a workshopech
cestovního ruchu, umíme zrealizovat výrobu
nových propagačních materiálů, informačních
panelů apod. Podporujeme cestovní ruch nejen domácí, ale zaměřujeme se také na incoming - chtěli bychom do regionu přivézt také
turisty ze zahraničí. Máte-li zájem o zvýšení
návštěvnosti ve Vašem podniku, hotelu, o větší propagaci turistické atraktivity či významné

kulturní akce, zapojte se s námi do projektu
Jihočeského kraje i Vy! Nabízíme možnost
umístění Vašich propagačních materiálů v Návštěvnickém informačním centru Prácheňsko
a Pošumaví fungujícího v průčelí strakonického zámku. Připravujeme i nové tiskoviny,
ve kterých Vám rádi poskytneme prostor pro
Vaši prezentaci. Těšíme se na spolupráci a také
na Vaše nápady, podle kterých Vám můžeme
být v cestovním ruchu prospěšní.
Vendula Hanzlíková
produktová manažerka destinace Prácheňsko a Pošumaví

DUBEN 2017

Vernisáž v Centru
sociální pomoci
Vodňany
Centrum sociální pomoci Vodňany
ve spolupráci s Dobrovolnickým
centrem Prachatice a Seniorpoint
Prachatice v úterý 7. března pořádalo vernisáž výstavy „Puzzle
a omalovánky“. Vernisáž byla spojena s tvořením a setkáním
autorek Christy Krejsové a Marie
Rabenhauptové. Milé dámy vyprávěly o svém životním příběhu
a důvodu, proč ve vyšším věku začaly se skládáním a malováním.
Všichni účastníci vernisáže si mohli opět vyzkoušet, jak je příjemné
a povznášející „něco“ nového si
vyzkoušet a zažít příjemný pocit
z vlastnoručně vyrobeného dílka.
Eva Remišová
instruktorka sociální péče

Validace v CSP Vodňany
V loňském roce proběhlo v obchodním centru Tesco Vodňany v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme‘‘ hlasování pro jeden
ze tří vybraných projektů. CSP Vodňany získalo
1. místo a také 30 000, - Kč na náš projekt „Validace v CSP Vodňany“. Tento projekt byl realizován v březnu letošního roku a získané finanční
prostředky byly použity na realizaci semináře
„Úvod do validace“ pro 33 zaměstnanců pečujících o seniory a zdravotně postižené osoby
našeho domova pro seniory. Jedná se o mezinárodně uznávaný koncept validace podle

Naomi Feil. Účastníci semináře získali potřebné znalosti pro komunikaci se starými lidmi
a budou moci na základě získaných poznatků
snáze porozumět světu osob trpících demencí. Cílem validace je vcítit se do prožívání starého, dezorientovaného člověka, akceptovat
jej takového, jaký je, plně jej respektovat a vyjadřovat mu úctu. Tím, že budou zaměstnanci aplikovat tuto metodu v našem zařízení, budou schopni lépe přistupovat k uživatelům dle
jejich specifických potřeb. Zlepší se tak kvalita
života seniorů a tím i námi poskytovaná soci-

Sdružení aktivních seniorů vodňanska
Pro členy připravujeme již tradiční květnový výlet.
Tentokrát navštívíme Průhonický park s průvodcem.
Odjíždíme ve středu dne 3. května 2017
od mapy v 7.30 hodin.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle
724 848 015
nebo v kavárně Colombina v MěKS Vodňany.
Pro velký úspěch loňského projektu trénování paměti, jsme připravili jarní kurz pro začátečníky s tím, že v podzimní části by se sloučil
s loňskými účastníky (pokročilými).
Účastníci se během jednotlivých setkání dozvědí o fungování mozku, o konceptu tréninku paměti, osvojí si řadu technik, získají velké množství vzdělávacích materiálů. Celkově
je náplň realizována na praktickém nácviku
dovedností, namísto získávání nepřeberné-

ho množství teoretických
znalostí.
Během setkání není nikdo zkoušen, porovnáván
s ostatními. Sdílení osobních postupů a výsledků
je pouze individuální a záleží na účastnících,
do jaké míry mezi sebou budou informace sdílet.
Kurz bude zakončen slavnostnějším předáním
certifikátů absolventům.
Těšíme se na vás již ve čtvrtek 4. května 2017
od 9.00 hodin
v kavárně Colombina.
Den matek oslavíme společně v úterý 16.
května 2017 ve 13.30 hodin
v kavárně Colombina.

ální služba. Naše organizace se spolupodílela
na celkové výši semináře částkou 3 000,- Kč.
Petra Pecková, mzdová účetní
Projekt byl realizován díky finanční podpoře Nadačního Fondu Tesco.

4. března uplynulo dlouhých 20 let
od smrti naší drahé maminky a babičky
Evy Vavruškové,
na kterou s láskou vzpomíná
dcera Edita a vnoučata.

Dům kultury Protivín
středa 10. května od 18 hodin
MUDr. Tomáš Lebenhart
Informační medicína, mysl a imunita
•
Stav mysli
•
Homeopatie, ukázky
symptomatické a konstituční
homeopatie
•
Autopatie
•
Ukázky zvládnutých případů•
Je moderní medicína opravdu
moderní a vědecká?
Přednáška s autorem knih
„Svékl jsem bílý plášť“ a „Bez pláště“
Vstupné 70 Kč
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Zápis do mateřské školy Smetanova a Výstavní
Vážení rodiče,
jako každý rok přišlo
jaro a s ním se blíží i čas
zápisu do mateřské
školy, a proto bych Vám
ráda poskytla několik informací k této události.
V našich mateřských
školách poskytujeme
vzdělávání zpravidla
dětem od tří let věku, ale k zápisu zveme rodiče i s dětmi, kterým budou k 31. 8. 2017 dva
roky. Mateřskou školu si pro své dítě můžete
vybrat. V MŠ ve Výstavní ulici bude letos cca
12 volných míst a v MŠ v ulici Smetanova cca
42 volných míst (přesný počet budeme vědět
až po uzavření odkladů školní docházky).
Mateřská škola může přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona
č. 258/2005 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
ve znění pozdějších předpisů).
Ve dnech zápisu do mateřských škol budeme
pořádat i „Den otevřených dveří“, kdy budete
mít možnost si s Vašimi dětmi prohlédnout

vnitřní prostory školy i školní zahrady.
Pozor! Povinné předškolní vzdělávání
Nezapomeňte přijít k zápisu s dětmi, které
dosáhnou ve školním roce 2017/2018 věku
šesti let. Pro tyto děti je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné, až do doby nástupu do ZŠ. Pokud chcete děti vzdělávat
individuálně v domácím prostředí, přineste
k zápisu vyplněný příslušný tiskopis s oznámením ředitelce školy. Povinné vzdělávání je
bezplatné (i děti s odloženou školní docházkou platí jen stravné).
Zápis dětí do mateřských škol pro školní
rok 2017/18 bude 9. května 2017 od 8.00
do 11.00 hodin a od 12.00 do 15.00 hodin
a 10. května od 8.00 do 12.00 hodin.
K zápisu se dostavte s dítětem.
Termín i čas je stejný jak pro MŠ Smetanova,
tak pro MŠ Výstavní.
K zápisu si přineste s sebou:
–
občanský průkaz
–
rodný list dítěte
–
kartičku pojišťovny dítěte
–
vyplněnou žádost o přijetí do MŠ
(vyzvednete si ji v ředitelně školy, nebo
lze stáhnout na www.msvodnany.cz)

evidenční list potvrzený od dětského
lékaře (k vyzvednutí též v ředitelně,
pokud jej budete stahovat z www
stránek, musí být vytištěn oboustranně –
ne na dvou papírech)
–
u cizích státních příslušníků - cestovní pas
nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.
Na www.msvodnany.cz. se můžete seznámit
s dalšími dokumenty školy, s výchovněvzdělávacími aktivitami, které naše mateřská
škola nabízí, a najdete zde i další informace
o škole.
Při větším počtu přihlášených dětí, než
umožňuje kapacita mateřské školy, bude
postupováno podle kritérií, se kterými budete
seznámeni u zápisu do MŠ.
–

Zápisem do mateřské školy začíná Vám i Vašim
dětem nová životní etapa. Máte ještě několik
měsíců na vše se připravit, vytvořit příjemnou
atmosféru Vašemu dítěti a společně se těšit
na nové zkušenosti a zážitky.
Za celý kolektiv mateřské školy Vám přeji
mnoho úspěchů, těšíme se na Vás.
Mgr. Ivana Kašová, ředitelka mateřské školy

Sláva tralala, zima už je za náma…
Tak zní slova v písničce loučící se s končící zimou, během které jsme si s dětmi povídali
také o povolání rodičů. Navštívili jsme pár míst,
která nám dospělým nepřijdou nijak zajímavá
a jejichž zvláštností si málokdy povšimneme.
Pro malé děti jsou však místa, kde lidé pracují,
často velkou neznámou, proto se jim snažíme
v mateřské škole nejen pomocí návštěv různých pracovišť specifičnost povolání trochu
přiblížit. Jednotlivé třídy se byly podívat např.
v textilní firmě Kamatex („Děkujeme panu
Vojíkovi a jeho rodinné firmě za čas, vstřícnost a ukázku posloupnosti práce v textilní
výrobě!“- za třídu Ráčci Iveta Kasalová a Ivana
Kolesárová), na pile Bečvář („Děkujeme tímto
panu Bečváři a jeho zaměstnancům za velkou
ochotu, vstřícnost a čas, který nám při exkurzi věnovali!“- za třídu Motýlků Šárka Gelová
a Miluše Hulalová), v hračkářství či poslat svůj
první dopis na poště.
Děti ze třídy Broučci se vydaly do místního střediska MEVPIS, kde je Ing. Petra Plachtová v environmentálním programu „Putování s kapříkem Metlíkem“ provázeným pohádkou, hrami

a výtvarnými aktivitami seznámila se životem
vodního prostředí a též vlivu člověka na něj.
Když jaro kouzelným klíčem odemklo bránu
všech zahrad, lesů, luk i polí, začalo sluníčko
svými sílícími paprsky probouzet rostlinky a živočichy po zimních měsících.
I děti odemkly pomyslný zámek jara pomocí
písní, říkanek a her o trávě, kytičkách, o sluníčku i dešti. Přes zimu zakryté pískoviště se
znovu zaplnilo dětskými stavbami, nákladním
autům narostly pískové homole, které děti lopatami opatrně překládaly na smluvené místo
pomalu rostoucího hradu, po školní zahradě
se začal rozléhat dětský smích.
Odpovědi na otázky integrovaného bloku „Proč
se jaro zelená a všude kvete kvítí?“ budeme
s dětmi postupně objevovat zhruba po dobu
dvanácti týdnů. Seznámíme se s tradičními
oslavami Velikonoc nejen v naší zemi, budeme
sledovat počasí a proměnu jarního období,
nejrůznější pokusy a zkoumání nám pomohou
pochopit růst rostlin, následnou péči o ně, koloběh vody i příchod mláďat na svět. Mezinárod-

MŠ Výstavní na návštěvě u prvňáků
Přechod dětí z MŠ do 1. třídy ZŠ je vždy náročný. Aby se naše děti na tuto velkou změnu co
nejlépe připravily, vydaly se 22. 3. a 24. 3. v doprovodu svých učitelek na návštěvu do 1. třídy
ZŠ ve Výstavní ulici a ZŠ v Alešově ulici. Tam nás
paní učitelky a žáci 1. tříd pěkně přivítali a ukázali nám, co všechno se už naučili. Do úkolů
se zapojily i naše děti. Poznaly, jak se pracuje
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na interaktivní tabuli, vyzkoušely si školní lavice
a prohlédly si sešity a učebnice. Nakonec jsme
si všichni zazpívali. Dětem se ve škole moc líbilo
a odnesly si i drobný dárek. Děkujeme učitelkám 1. tříd za milé přijetí a dobrou spolupráci
s naší MŠ.
za učitelky MŠ Výstavní Jana Šestáková
foto I. Kubelková

ní oslavu Den Země, jež připadá na 22. dubna,
si jako každý rok náležitě užijí děti ze všech tříd
při zábavné environmentální akci na školní
zahradě. Den Matek oslavíme malým vystoupením a společně stráveným odpolednem.
Přesné termíny pro jednotlivé třídy budou včas
zveřejněny na webových stránkách školy www.
msvodnany.cz.
Příjemné a jarem provoněné dny!
Lucie Klecánová

Ing. Petra Plachtová seznamuje třídu Ráčků s životem vodního prostředí v rámci programu ve středisku MEVPIS FROV JU. Foto Nela Sochorová

DUBEN 2017

S kaprem Jakubem
kolem rybníků
VODŇANSKÉ HRÁTKY
PRO MALÉ I VELKÉ
Kdy: pondělí 1. května 2017, start průběžně
od 14 do 15 hodin předpokládané ukončení
celé akce do 17 hodin
Kde: start a cíl na základně na Rechlích
(bývalá plovárna)
Program: procházková trasa vede kolem
rybníků a je určena hlavně pro předškoláky
v doprovodu rodičů nebo prarodičů
a pro mladší školáky, třídy, oddíly.
Na jednotlivých stanovištích budou děti
plnit jednoduché úkoly, za jejich splnění
dostanou v cíli drobné odměny.
Pořadatel
Vodňanských hrátek pro malé i velké
KLUB PAVUČINA
partner propagace pochodu
INFOCENTRUM VODŇANY

Mateřské
centrum
Duha

Program na KVĚTEN 2017

PONDĚLÍ
08.00 – 11.30
ŠIKOVNÉ RUČIČKY, HBITÉ NOŽIČKY
		
A CHYTRÉ HLAVIČKY
09.30 – 11.00
říkanky, cvičení, zpívání, tvoření
14.00 – 16.00
Volná herna se spoustou hraček pro děti
ÚTERÝ
08.00 – 11.30
VESELÉ CVIČENÍ A TRDLOVÁNÍ
14.00 – 16.00
vede Petra Tlapová
STŘEDA
08.00 – 11.30
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S MIMINKY
		
DO JEDNOHO ROKU
14.00 – 16.00
Volná herna pro děti se spoustou hraček
ČTVRTEK
08.00 – 11.30
KREATIVNÍ DEN PRO DĚTI A MAMINKY
		tvůrčí činnosti, malování, stříhání, lepení,
		modelování
14.00 – 16.00
Klub maminek a dětí
PÁTEK
08.00 - 11.30
KLUB MAMINEK A DĚTÍ
		
volné hraní, povídání

» AKCE «
středa 3.5.
VÝLET DO STRAKONIC
DĚTSKÁ HERNA
S KAVÁRNOU MEDVÍDEK
Doprava vlastními vozy
sraz v 9:00
čtvrtek 11.5.
VLAKEM DO BAVOROVA
Sraz na vlakovém nádraží v 9:30
středa 17.5.
VLAKEM DO ZOO
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Sraz na vlakovém nádraží v 8:00

PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 BUDE PROBÍHAT KONVERZAČNÍ KURZ
ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA PRO MAMINKY

se těší na Vaši účast!
www.infocentrumvodnany.cz
Akce je finančně podporována grantem
města Vodňany

Na program a akce není nutné se hlásit předem.
Informace: MC DUHA při MěKS Vodňany: tel.: 383 383 107, e-mail: mc.duha@seznam.cz. Možnost hlídání dětí v MC DUHA při
potřebě matky (případně i s dalším dítětem) odejít k lékaři, nebo na úřady města (nutno doložit).

Občanské sdružení Čavyně si Vás dovoluje pozvat na Čavyňský vrch,
kde se bude v sobotu 20. 5. 2017 od 14:00 hodin konat již tradiční akce
pro rodiny s dětmi

POHÁDKOVÁ CESTA II

Přijměte opět naše pozvání do Pohádkového království!
Mnoho pohádkových bytostí se připravuje na setkání s Vámi. Těší se na společné
plnění úkolů, které na vás čekají. Vezměte s sebou početnou družinu a se vším
si hravě poradíte. Král pamatuje na to, že za práci náleží odměna, a ta už je pro
Vás také připravena. Společně se svými sourozenci, rodiči, prarodiči, spolužáky
užijete spoustu legrace a překvapení.

Srdečně Vás zve Král & Šašek
Akce je finančně podpořena programovou dotací města Vodňany pro rok 2017.
Další informace na telefonu 776 561 576





Každý týden schůzka s partou skvělých holek
Společné výpravy a v červenci s námi můžeš na letní tábor
Skaut je výborná příležitost zažít nová dobrodružství

Hledáme dívky od 1. do 4. třídy (7 – 11 let) do našeho
skautského oddílu ve Vodňanech.
Scházíme se každý týden v úterý od 16:30 do 18 hodin
na nám. 5.května .
Přijďte se podívat mezi nás!
P
Vice info na: http://vodnany.skauting.cz/
Nebo na emailu: anezka@skautka.cz (Agnes)
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Maškarní na Pražáku
Nejen ples pro dospělé, ale i maškarní bál se
na Pražáku letos po mnoha letech poprvé (a pevně doufáme, že ne naposledy) vrátil do sálu hospody na Pražáku. A bylo to dobře, moc dobře.
Konečně se všechny ty karkulky, Pipi dlouhé punčochy, princezny, myšičky, broučci, zebry, fotbalisté, vojáci, námořníci, policisté, indiáni, Shreci
a mnozí a mnozí další na maškarní vešli, dokonce včetně rodičů (v předchozích letech tomu tak
nebylo). Všichni si mohli krásně zatancovat, zasoutěžit – a soutěžili i tatínci! A byla to radost vidět, jak se sál plní maskami a jakými krásnými, jak
pěkně vymyšlenými! Navštívil nás i sv. Florián, patron hasičů.
Díky tomu, že se maškarní bál konal na sále, vešel
se nám tam i kouzelník a předvedl dětem některá
ze svých kouzel.
Děkujeme všem, kteří přispěli k zdárnému průběhu této akce. Děkujeme Haně Husové, která
akci zorganizovala a akcí prováděla, děkujeme
kouzelníkovi, že si na nás našel čas, panu majite-

li za pomoc při přípravě sálu, DJ za hudební doprovod a mnohým, mnohým dalším, bez jejichž
pomoci by tato vydařená akce nemohla proběhnout. Díky také vám všem, kteří jste nám akci

chválili, to je pro nás největší odměnou!
Děkujeme též městu Vodňany za finanční podporu akce.
za SDH Pražák
Jana Klicnarová

Smrtná neděle na Pražáku
Na 2. dubna připadla Smrtná neděle. Je to den,
kdy se vyhání Smrtka (Morana) ze vsi. Ani pražáčtí nechtěli, aby u nich Morana zůstala, proto se
Mladí hasiči a další nadšenci nejen z Pražáku sešli v neděli po obědě na hřišti, dozdobili Moranu
(připravenou Mladými hasiči) a společnými silami ji vynesli až k Záhoráku, kde ji zapálili a utopili
v rybníku.
Oslava vyhnání zimy pokračovala v kempu, kde
si všichni pochutnali na opečených buřtech
a marshmallows. I díky nádhernému jarnímu počasí byli všichni spokojeni a nedělní odpoledne si
užili.
Děkujeme městu Vodňany za finanční podporu
akce.
za SDH Pražák
Kateřina Grabicová
foto Swenia Toupalik

Mladí hasiči se připravují na sezónu
I když to tak před 14 dny ještě nevypadalo, jaro
už je tady a s ním se blíží, ukrutně blíží, i termíny
našich soutěží. Proto jsme si na poslední březnový víkend naplánovali víkend ve Střelských Hošticích. Proč zrovna ve Střelských Hošticích? Inu,
dostali jsme od vedoucích ze Střelských Hoštic
nabídku, která se neodmítá - pozvali nás k nim
s tím, že je u nich kde přespat, provedou nás tamním muzeem. Na sobotní odpoledne pro nás připravili soutěžní dráhy, pozvali rozhodčího, aby
nám vysvětlil komplikovanou disciplínu Požární útok CTIF a večer si děti mohly splnit odborky - zkrátka takové all inclusive. Navíc, právě Střelské Hoštice neustále vyhrávají na okrese hasičské
soutěže, tak jsme si řekli, že se dojedeme podívat,
jak to dělají. Byli jsme tedy moc rádi za takovou

str.12

nabídku a s radostí jí využili. Velmi příjemným bonusem bylo objednání výborného slunečného
počasí!
A tak jsme se sešli v sobotu ráno na vlaku a vyrazili do Hoštic. Tam jsme si nejprve prohlédli tamní
muzeum, potom si dali výtečný guláš, který nám
uvařila paní Korešová (děkujeme!) a po obědě vyrazili na trénink disciplín. Když už byly děti unavené a hladové, opekli jsme špekáčky a vyrazili zpět
do tělocvičny, ve které jsme byli ubytovaní. Během večeře a večer probíhaly odborné zkoušky,
ve kterých děti prokazovaly, co se naučily během
zimy z teoretické hasičské přípravy. A musím říci, že my vedoucí jsme byly mile překvapeny, jak
jsou děti připraveny.
Děti, které zrovna neplnily zkoušky, se učily první

pomoc - na namaskovaných poraněních si zkoušely, zda zvládnou zraněné ošetřit, na fantomu
trénovaly oživování a také trénovaly polohování zraněných. Večer pak zbyl i nějaký čas na hry
a hlavně na párek v rohlíku.
V neděli už zbývalo jen vše zabalit, poklidit, posnídat výborné buchty od maminek a vyrazit
na šipkovanou, která nás zavedla na vlak.
Víkend jsme si užili, něco se naučili. Nu a čím to
je v těch Hošticích? Co byste čekali? Neuvěřitelným nasazením mnohých místních, především
vedoucích mladých hasičů, ale i jiných, kteří neváhají svůj volný čas věnovat dětem.
za SDH Pražák
Jana Klicnarová
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Výborná třída zahradníků končí studium…
Letošní školní rok 2016/2017 se
blíží k svému závěru a pro některé
naše žáky to bude znamenat konec jedné životní etapy – ukončení tříletého studia. V červnu 2017
složí závěrečné zkoušky a získají
výuční list.
SOUs Vodňany vyučuje žáky v řadě
učebních oborů, ale jeden z nich
je výjimečný. Je to učební obor zahradník, u něhož jsou poskytovány
stipendijní příspěvky od našeho
zřizovatele i dívkám, což je ojedinělé v celém Jihočeském kraji.
Většinou jsou totiž krajská stipendia poskytována tzv. technickým
učebním oborům, kde je zase přítomnost dívek minimální.
Naše zahradnice i zahradníci dostávají v 1. ročníku 400 Kč/měsíc,
v 2. ročníku 500 Kč/měsíc a ve 3.
ročníku 600 Kč/měsíc. Za vyznamenání na konci školního roku
dostávají v 1. ročníku 1000 Kč,
v 2. ročníku 1500 Kč a v 3. ročníku
2000 Kč. Pokud mají vyznamenání
při závěrečných zkouškách, dostanou jednorázově 3500 Kč.
Ve škole máme jednu třídu zahradníků, u níž nás dost mrzí, že
už odchází…
Tato třída byla výborná už od prvního ročníku.
V čem to spočívalo?
Ve třídě byl od začátku vysoký

počet úspěšných žáků s vyznamenáním. Lépe řečeno žákyň. Je
to třída Z3A (3. ročník učebního
oboru „zahradník“). Proto jsme
se rozhodli s žáky této třídy
uskutečnit (a zveřejnit) tento
rozhovor.
Co vám studium tohoto oboru
přineslo, splnilo vaše očekávání?
Eliška V., Vojta K.:
Během praxe nás paní mistrová
naučila, jak dělat různé vazby.
Byla vstřícná k našim nápadům
a často nás nechala pracovat podle vlastní fantazie. Naše zahradnické výrobky pak škola prodává
na výstavách před Vánoci, na Velikonoce i jindy. Líbila se nám praxe
v květinářství.
Jste s volbou učebního oboru
spokojeni, doporučili byste jej?
Linda P.:
Ano, obor bych doporučila. I mně
byl tento obor doporučen bývalou absolventkou.
Dominik V., Bára A.:
Ano, ale měli by ho jít studovat
lidé, kteří mají zájem o přírodu,
baví je práce na zahradě a pěstování květin, ovoce a zeleniny.
Kdybyste se měli rozhodovat
znovu, volili byste stejně?
Eliška V.:
Kdybych se měla znovu rozhodnout, určitě bych volila stejný obor.

Úplně nejlepší by ale bylo, kdybych
mohla na naší škole ještě pokračovat ve studiu zahradnictví s maturitou. Stejně budu ve studiu pokračovat, ale na jiné škole.
Kam se chystáte, co plánujete
po ukončení studia?
Martin G.:
Já budu pracovat v oboru, nastupuju do zahradnické firmy, kam
už druhým rokem chodím ve volném čase na brigádu.

Jirka P.:
O prázdninách jsem pracoval
v zahradnictví, dostal jsem nabídku práce a po ukončení školy
budu pracovat tam.
Děkuji všem studentům za rozhovor a přeji jim úspěšné zvládnutí
závěrečných zkoušek a v dalším
životě hodně úspěchů.
Ing. Jana Čechová
učitelka odborných předmětů
foto Ing. Vladimír Kuba

Svářečský kurz žáků SOUs Vodňany
Tak jako každý školní rok, tak i letos proběhl základní kurz svařování v ochranné atmosféře. Díky finanční podpoře města Vodňany
absolvovali žáci kurz zcela zdarma. Zúčastnilo se 18 žáků 2. ročníku našeho učiliště v učebním
oboru Strojní mechanik (ŠVP Zámečník). Žáci pravidelně dojížděli do svářečské školy ve Stra-

konicích během měsíce března.
Při závěrečném přezkoušení byli
všichni úspěšní a získali svářečský
průkaz i další profesi velmi dobře
uplatnitelnou na trhu práce.
Ing. Lubomír Volmůt
učitel odborných předmětů
Martin Zána, žák 2. ročníku oboru
strojní mechanik.
Foto Ing. Lubomír Volmůt

Střelci Trivisu stříbrní
Dne 23. 3. 2017 uspořádala Střední škola veřejnoprávní Trivis Jihlava celorepublikovou střeleckou
soutěž pro studenty středních
škol s veřejnoprávním zaměřením.
Soutěže se zúčastnilo 10 smíšených družstev. Střílelo se velkorážní pistolí ČZ-75 a hodnotilo se
několik disciplín - střelba v kleku
obouruč na vzdálenost 15 metrů,
střelba ve stoje jednoruč silnou
a poté slabou rukou.

Vodňanský Trivis reprezentovali:
Pavla Krejčová, Hana Petrenčíková, Aleš Jalal a Michal Poch. Družstvo dosáhlo nástřelem 512 bodů
z 600 na stříbrné medaile a vystoupilo na stupně vítězů. Našim
nejlepším střelcem se stal Michal
Poch s nástřelem 180 bodů. Všem
úspěšným studentům přejeme
jménem vedení školy Trivis hodně dalších úspěchů ve střeleckých
soutěžích a děkujeme za reprezentaci školy.
Text i foto Bc. Josef Koželuh
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Oslavy založení ZŠG Vodňany
Ve dnech 16. až 18. března proběhly oslavy založení školy, konkrétně 41. výročí založení gymnázia
ve Vodňanech, 40. výročí založení
základní školy v Bavorovské ulici
a 25. výročí znovuzaložení gymnázia ve Vodňanech.
Žáci slaví
Ve čtvrtek 16. 3. a v pátek 17. 3. byly oslavy určeny žákům školy. V základní škole připravili učitelé nebo
spolužáci pro žáky netradiční výuku plnou her a soutěží, na gymnáziu probíhal tzv. Den naruby, kdy si
učitelé vyměnili se žáky své role.
Den naruby aneb Nejvíce tě naučí
vlastní žáci
Na gymnáziu se inspirovali starým
židovským příslovím „Každý učitel tě něčemu naučí, ale nejvíce
tě naučí vlastní žáci“ a dali prostor
mladému pedagogickému sboru
vytvořenému ze studentů vyššího stupně. Připravili si tvořivé aktivity v rámci klasických předmětů, ale také hodiny zcela neobvyklé
- kvartáni například zažili zajímavý workshop se zkušenou vedoucí skautského oddílu Bětkou Tlapovou na téma Smysluplné trávení
volného času. Primáni měli zase
zcela jedinečnou příležitost naučit
se vodit opravdové loutky mezi
kulisami a zahrát si loutkové divadlo podle scénáře, který pro ně napsala vedoucí divadelního bloku
Zuzka Sladová. Když poté do tříd
vkročil redaktor z rozhlasu, aby
o této akci natočil reportáž, nešetřili mladší studenti slovy chvály.
5.D v pevnosti Boyard
V rámci oslav naší školy nás naše
paní učitelka pozvala do pevnosti Boyard. Ráno jsme si paklíči vylosovali týmy. Každý tým si musel
vymyslet název a pokřik. Zaplatili
jsme vstupné, což byla nějaká sladkost na odměny. V pevnosti Boyard
jsme museli plnit nejrůznější úkoly, například prkno, skok přes švi-

hadlo, hod tenisákem, co nejrychleji vypít sklenici vody brčkem
nebo uhádnout hádanky.
Víceboj
Třída 8.B si pro malé druháčky připravila na celé dopoledne velké
množství zajímavých soutěží: kvíz,
střelbu z pistole, tematické malování, hod na koš, skládání puzzle,
poznávání hudby, střelbu na bránu, házení míčků do kruhu. Malí
soutěžící se snažili nasbírat co nejvíce bodů za jednotlivé disciplíny.
První tři nejšikovnější chlapci
a děvčata byli odměněni diplomem, medailí a sladkou odměnou.
Na závěr si osmáci pro všechny děti
připravili bohatou tombolu.
Vítání jara
Děti z prvního stupně v Alešově
ulici připravily před školou krátký
program, který byl proložen několika společnými písněmi a hudebním doprovodem. Poté se všichni za zvuku řehtaček vydali k řece,
kde byla Morana zapálena a vhozena do vody. Tato akce přilákala
i obyvatele Vodňan.
Dámský krejčí
Páteční večer se konalo v kulturním domě představení Dámský
krejčí divadelního souboru Podvod
složeného z absolventů a studentů
vodňanského gymnázia.
Slavnostní shromáždění a Den otevřených dvěří
V sobotu v devět hodin byly oslavy
zahájeny přivítáním čestných hostů a kulturním vystoupením pěveckého sboru a recitátorů z gymnázia. V rámci slavnostního zahájení
škola udělovala Pamětní listy školy.
Mezi oceněnými byli členové pedagogického sboru gymnázia z 50.
a 60. let minulého století, vedení
města, manželé Holečkovi (kteří se
podíleli na umělecké výzdobě školy a nyní věnovali škole bustu T. G.
Masaryka), ředitel gymnázia v německém Zwieselu.

V sobotu 18. března 2017 navštívili naše město při příležitosti oslav založení a otevření zdejších škol manželé Olga a Miroslav Hudečkovi, čestní
občané města Vodňany a autoři umělecké výzdoby školní budovy v Bavorovské ulici. Akademický sochař M. Hudeček věnoval ZŠG Vodňany svou
bustu T. G. Masaryka, která bude umístěna v prostorách školy. Manželům
přináleží poděkování za podporu kulturního dění a srdečný vztah k Vodňanům!
Foto Karel Burda
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V deset hodin se brány školy
ve všech budovách v Alešově, Bavorovské a Výstavní ulici otevřely pro veřejnost a zůstaly otevřeny
do patnácti hodin. Již od dopoledních hodin proudilo školou mnoho
návštěvníků od nejmladších dětí
po pamětníky. Ti si mohli zavzpomínat nad tably s dobovými fotografiemi, prohlédnout si výstavu
věnující se historii školy a přečíst si
nejstarší zápisy z kroniky. Pro srovnání starých a nových časů byly
na několika místech k vidění prezentace současných aktivit školy.
Příchozí se mohli zapojit do pestrého doprovodného programu.
V odborných učebnách si zájemci
vyzkoušeli jak moderní výukovou
techniku, tak zajímavé pomůcky
z minulosti. Děti i dospělí si prověřili své vědomosti v různých kvízech v matematice, mateřském
i anglickém jazyce. Zájemci si mohli vyzkoušet svou zručnost a kreativitu ve výtvarných dílnách. Pro
nejmenší byly připraveny netradič-

ní pohybové činnosti a dramatizace pohádek. Návštěvníci mohli také shlédnout ukázky sportovních
aktivit, taneční vystoupení či malé
školní divadélko. V dalších učebnách probíhaly prezentace vybraných předmětů spojené s praktickými ukázkami.
Oslavy založení školy zakončil
Městský ples, který byl zároveň reprezentačním plesem školy. Oslavy provázel velký zájem z řad nejen
absolventů škol, ale z řad rodičů
současných žáků školy. Celý program provázela příjemná atmosféra, na níž se podíleli nejen návštěvníci a zaměstnanci školy, ale také
dobrovolníci z řad žáků. Všem zúčastněným děkujeme.
Ve spolupráci s pedagogy a žáky sestavila
Mgr. Jarmila Rybáčková.

Pohádka o Červené karkulce a dvou skřítcích v podání primy.
Foto Mgr. Marie Karfíková
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Navštívila nás spisovatelka - reportáž z besedy
Ve čtvrtek 16. března 2017 k nám zavítala spisovatelka Anna Bolavá, absolventka Gymnázia
Vodňany.
Vcházíme do učebny zelené barvy. Okna jsou
dokořán a do třídy proudí vzduch s nádechem
jara. Sedám si mezi spolužáky na předem urovnané židle a okamžitě mě upoutá pěkně nachystaný stůl se žlutě skvoucí květinou v květináči. Studentský dav se ztiší a všechny oči se
upřou na pečlivě upravenou ženu, která právě
přichází. Působí velice sympaticky a upřímně.
Je to Anna Bolavá, spisovatelka a absolventka naší školy. Dříve než začne samotná beseda, máme možnost zaposlouchat se do básně od přítomné autorky, kterou recituje naše
spolužačka ze třetího ročníku vyššího gymnázia. Všichni s obdivem nasloucháme. Můžeme
si pohrávat s myšlenkou, co se asi děje v mysli spisovatelky, která klidně sedí a naslouchá
svému dílu. Ozve se poslední verš: „Nebe je

modré. Nebe je navždycky.“ A poté okamžitý
potlesk uznání. Konečně promluví sama spisovatelka. Dozvídáme se podrobnosti z jejího života, o tom, co dělá i co ji zajímá. Pak vezme
do rukou knihu Do tmy. Ze svého díla, za které dostala ocenění Magnesia Litera a obdržela
Zeyerův hrnek, začne Anna Bolavá číst ukázku.
Pomalu se noříme do děje románu, který jako
by voněl bylinkami. V místnosti je ticho, že bys
špendlík na zem slyšel spadnout. Spisovatelka
dočte a ozve se bouřlivý i zasloužený potlesk.
Přichází čas na dotazy přítomných. Je vidět,
že spisovatelka mnohé zaujala, jelikož otázky
se na ni jen hrnou. A najednou se ozve prudké zazvonění. Beseda je u konce a jistě měla
úspěch. Anna Bolavá ještě podepíše pár knih
na památku a s úsměvem se s námi rozloučí.
Nelze vyloučit, že v některém z posluchačů
vzbudila touhu stát se spisovatelem...
Zuzana Sladová, 2. VG

Mgr. Zdeňka Vavrušková vítá spisovatelku Annu
Bolavou (vpravo). Foto Mgr. Marie Karfíková

Prestižní cena Brückenbauer /stavitel mostů 2017
Jedna ze sedmi letošních cen
Brückenbauer /Stavitel mostů
2017 v rámci kategorie instituce – organizace - kulturní iniciativy - partnerské projekty „putuje“
do Vodňan za „Partnerství školy
Gymnasium Zwiesel a gymnázia
Vodňany“. Cenu zobrazující logo
Bavaria Bohemia v podobě skleněné plastiky převzali zástupci
Základní školy a Gymnázia Vodňany na slavnostním večeru předávání cen Brückenbauer /Stavitel mostů 2017 v Centru Bavaria
Bohemia v Schönsee v Německu
29. března 2017.
Cena je každoročně udělována
za neúnavnou, příkladnou a směr
udávající práci při prohlubování
dobrého sousedství mezi českými a bavorskými sousedními regiony. Nositeli ocenění jsou osobnosti, které se věnují přeshraniční

spolupráci a jsou druhým svou
činností příkladem. Významnost
ceny ukazují nejlépe konkrétní laureáti, v letošním roce mimo
partnerství naší školy a gymnázia v bavorském Zwieselu cenu
obdržela např. spisovatelka Masumi Böttcher-Muraki (Mnichov
a Tokio), místopředseda Kulturního sdružení občanů německé národnosti v ČR Petr Rojík (Rotava),
v minulém roce pak osobnosti Karel Schwarzenberg (Praha), Dr. H.
c. Bernd Posselt (Mnichov). Obě
gymnázia prestižní ocenění získala za dlouhodobé vzájemné partnerství, charakteristické svými
přátelskými kontakty na úrovni
rovnocenných partnerů, které sahají daleko za hranice pracovních
záležitostí a běžné výuky. Školy
se zaměřují na dlouhodobější výměnné programy žáků a učitelů

a na společné projekty, přičemž
se orientují v různých možnostech získávání dotací. Partnerské
vztahy mezi těmito školami jsou
vzornou ukázkou, co se nasazení
a nadšení týče. Příkladná je snaha
o dlouhodobé a trvalé setkávání

mezi českými a německými žáky.
Výběrově citováno z publikace Preisverleihung – Udílení cen
Brückenbauer /Stavitel mostů
2017.
PhDr. Martin Schacherl, Ph.D.

Čáp Vodňan se vrátil domů
V roce 2014 srazil poryv větru dospělého samce čápa z hnízda ve Vodňanech. Měl vážné
poranění hlavy a křídla. Po dvou letech léčení v Záchranné stanici živočichů Makov ho
ochránci přírody vybavili vysílačkou a na jaře
2016 vypustili v okolí Vodňan. Čáp na komíně ve Vodňanech zahnízdil a vyvedl 3 mláďata.
Na podzim se vydal na jih velmi neobvyklou
trasou. Nezamířil jako tisíce jiných čápů
do Egypta a dál přes Saharu dolů, ale na Arabský poloostrov. Zimoval nakonec na hranicích
Saúdské Arábie a Jemenu. Cesta na jih mu trvala zhruba tři týdny. Bylo to první zazname-

nané úspěšné zimování v této oblasti. 22. února 2017 vyrazil zpět. Přeletěl území patnácti
států a za více než měsíc - 25. 3. úspěšně přiletěl do Vodňan. Na svých cestách nalétal více
než 13 tisíc km. Díky vysílačce jeho cestu prožívaly tisíce lidí z celého světa. Sledovat ho stále
můžete na stránkách www.makov.cz.
Libor Šejna,
Záchranná stanice živočichů Makov
První hodiny (25. 3. 2017) na hnízdě ve Vodňanech - s loňskou samicí z Německa.
Foto Libor Šejna
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ZPRAVODAJ města Vodňany

Tátovi
Je mi dnes vesele
opékám si sele
které není živo
po ruce mám pivo...
Tenhle veršík jsem měla dlouhá léta pod sklem na mém pracovním
stole. Hned vedle fotky, na které táta Vinklát v pracovním aranžérském
plášti drží za hřbítek tříbarevnou kočku. Nevím, jestli to byla Mrcajda
nebo Žužlina. Každopádně i jména koček jím vymyšlená nebyla nikdy
„pro kočku“.
Táta jsem mu říkala od doby, kdy jsme spolu několik let pracovali
v kanceláři Městského kulturního střediska na konci vestibulu. Byla
to nejstudenější místnost v celém kulturáku. Jednou v zimě jsme
měli na stěnách jinovatku, v dobách, kdy se topilo jenom dvě hodiny
dopoledne a dvě odpoledne. Teplo jsme kupovali z prádelny, a co já
vím, většinou nebylo teplo, ale zima. Přesto na tu dobu vzpomínám
moc ráda. Volali jsme na sebe: „Táto!“ a „Mámo!“ Pro mého muže to byl
tátoš, pro všechny moje děti tátošek a dohromady velký rodinný přítel.
Je sobota 25. března 2017 a mně
není dnes vesele...
Jiřík Vinklát mladší odpoledne volal, že táta umřel.
Hlava mi to zatím pořád nemůže pobrat. Byli jsme ho přece navštívit
ve středu, předevčírem, a zdálo se, že je v pohodě. Já vím, v rámci
možností. Vysoký cukr a prodělaná mrtvička dělaly někdy potíže. Ale
chutnaly mu moje slané tyčky, kafíčko od syna udělané a přinesené,
dietní pohárek s ovocem z ruky jeho milé ženy Marušky.
Povídali jsme si v příjemně vytopené dílničce, kde to mám moc ráda,
oheň praskal, natahovací hodiny konejšivě tikaly, na velkém stole
rozdělané obrázky s paspartami, štětce, tužky, pravítko. Na stěnách
spousta tátových krásných obrazů i obrázků, některé s vtipným
příběhem, plakáty, vůně barev. Do toho se k nám přišmajchloval malý
kocourek... Nezaměnitelná atmosféra.
Vzpomínali jsme na Toníčka Reidingera, který už skoro devět let není
mezi námi, ale vlastně taky pořád je. Scházeli jsme se s ním a Jirkou
Pazderou, bývalým ředitelem Městské galerie, a s panem Rudolfem
Berkou pravidelně před Vánocemi. My, manželky, jsme napekly cukroví
a seděli spolu pak všichni u vínka a slivovičky, pili kafe. A s mým mužem
Fugasem jsme poslouchali v tomhle příjemném ateliéru vzpomínání
na časy minulé. Chechtali jsme se už dobře známým příběhům,
vyprávěným třeba po desáté, a zase jsme věděli, že vůbec nevadí, že
těmhle našim kamarádům je o dvacet let víc než nám. Byla to vždycky
taková krásná pohoda. Tolik věcí mi bude chybět...
Tolik věcí jsi mě, táto, naučil. Třeba tapetovat. Díky Tobě vím, že se
papír musí hodně natřít lepidlem (říkal jsi mu „vozdr“), přeložit a nechat
pořádně „zavadnout“, pak tapetu kartáčem vyhladit, vyhnat všechny
bubliny a čekat, že se do druhého dne tapeta „vybzuní“ a nespadne.
Pod Tvým vedením jsem začala poznávat taje a krásy novinářské
práce. Díky Tobě vím, co je špígl, rastr, kurzíva a versály. Dělali jsme
spolu Vodňanské noviny, posílali je do strakonické tiskárny a jezdili
tam na korektury. Vítací paní Silná, hodná a opravdu korpulentní, nás
pak postoupila panu Bendovi, který už měl hotové obtahy ke čtení.
A my jsme v malé místnůstce bez oken ve druhém patře několik hodin
opravovali chyby, stříhali a lepili a dávali novinám finální podobu. Zašli
jsme si pak do hospody na oběd a jeli autobusem domů. Pokaždé jsem
se na to moc těšila.
Nedávno jsem doma v šuplíku objevila Tvoje vzkazy, malé papírky,
které jsi mi nechával na stole v práci.
Mámo,
eště tam připiš někam dolů pod čáru (do kulturního kalendáře)
Na titulní straně verše básníka Josefa Suchého.
Tu básničku jsem vybral pro Tebe (ale to tam nepiš)
táta
Dostala jsem od Tebe propisku ve futrálku s lístečkem:
Milé mámě k narozkám danajský dárek k ev. funkci redaktorky ev. VN, že
aby se jí dobře psalo a taky kreslilo. Táta
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Jsem tak ráda, že tyhle vzkazy psané Tvou rukou mám.
Byla jsem díky Tobě i u zrodu Klubu vodňanských výtvarníků, scházeli
jsme se v dílně v přízemí radnice, tehdy ještě národního výboru, kam
jsi se posléze z kulturáku přestěhoval. Hrstka nadšenců pro výtvarno.
Začala jsem víc kreslit a malovat, dokonce olejem.
Zažili jsme s Tebou a Tvou ženou Maruškou krásný výlet do bechyňského
muzea. Na výstavě obrazů a soch jsme objevili kroniku a v ní dětskou
rukou kostrbatý zápis:
Nejvíc se mi líbil Šemík s tím prašetem! Pisatele zřejmě oslovila soška
Bivoje s kancem na zádech v bronzu vyvedená. Chechtali jsme se tak,
že se paní pokladní přišla podívat, co se děje. Na podnět sofistikované
pochvaly, tentokrát od dospěláka, jsi do kroniky napsal: Taky občas něco
namatlám! Následoval další výbuch smíchu...
Měl jsi rád svoji chatu nedaleko Svinětic. Maloval jsi tam obrazy, četl
a psal, udělal v její blízkosti rybníček. Svítili jste petrolejkou, topili
v krbu, vodu nosili ze studánky. Můj muž Fugas tam s Tebou strávil pár
šťastných dní. Rád vypravuje, jak jste se jednou rozhodli udělat si štrůdl.
Tys krájel jablíčka, Fugas Ti předčítal nějakou knížku a mezi čtením si
je dával do pusy. Na štrůdl nějak nezbylo. Nebo vzpomíná, jak jste se
bez vodovodu myli. Namydlil ses, zrovna hodně pršelo, a chystal jsi se
vyběhnout ven, že Tě déšť opláchne. Jenže ono najednou pršet přestalo.
A zpívali jste si a vedli řeči. Fugásek plánoval, že si tu chatu někdy ještě
zopakujete. Nojo, bohužel...
Náš nejstarší syn Míša s Tebou chodil rád na ryby. Říkal jsi mu kluku.
Mladší Kuba byl klučík. A prostřední naše dítě, Lucinka, zůstala Lucinkou.
Nedávno jsi mi povídal, jak Tě potěšilo, když jste se potkali a ona Tě
běžela obejmout. Všechny naše děti Tě milovaly, víš to?
Měla jsem strach, že to nezvládnu, napsat Ti na poslední cestu. Že
bude jenom hrozně smutno. A ono je i nádherně veselo se všemi těmi
vzpomínkami. Ale tečou mi slzy, když si uvědomím, že už Tě neuvidím
a neuslyším, jak mi říkáš třeba: „Mámo, člověče...“
Je toho tolik, za co bych Ti chtěla poděkovat. Za všechny ty krásné
chvíle srandy, za souznění v pohledu na film nebo knížku, na básničky,
na život.
Moc Ti přeju, přejeme všichni, že jsi odešel v klidu a míru a že už Tě nic
nebolí.
Tvoje máma s celou rodinou
-plach-
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Za tajemstvím Zeyerova domu
„Často myslím na ten prázdný dům ve Vodňanech, kde jsem bydlil a tolik snil. Zdá se mi, že
tam v těch pustých komnatách musila zůstat
stopa mého snění jako mlhavý nádech na oknech, když noc je chladná. Snad se tomu domu
též trochu stýská po mně. Jak dětinská to fantazie, viď?“ (Julius Zeyer Zdence Braunerové 7. 9.
1890)
Dům čp. 43/II v ulici Zeyerovy sady skrývá poměrně pestrou i romantickou historii. Po třicetileté válce patřil až do roku 1740 potomkům
hraběcího gubernátora Servácia Hurdoma
z Fossen. Daleko více je však spojován se spisovatelem Juliem Zeyerem, který zde poslední
desetiletí 19. století bydlel. Úsilí a touha v domě vybudovat muzeum slavného literáta však
nebyly nikdy naplněny. Před 2. světovou válkou bývalý dvůr zakoupily školské sestry z Horažďovic a zřídily zde dětský domov a školu.
Školní zařízení prošlo mnohými proměnami.
Dům se v průběhu let stal „domovem“ nejen
řady dětí, ale také pedagogů, vychovatelů …
V sobotu 4. března 2017 se na jeho práh vrá-

til také Prof. PhDr. Milan Nakonečný doprovázen rodinou a kolegyněmi. Po ukončení
vysokoškolského studia sem nastoupil jako
dětský klinický psycholog. Čtyři roky nelehké práce v letech 1958 - 1962 byly provázeny
setkáváním s literární historií malého města.
Vzpomínal na paní profesorku Boženu Heritesovou i malíře Jana Zrzavého. A především
na tajemství Zeyerova domu. Díky laskavosti vzorného školníka pana Petra Kolaříka jsme
vystoupali do posledního patra, kde se kdysi
nacházela pracovna prof. Nakonečného, ale
i do zákulisí přízemí. Základní kámen nového
křídla budovy s datací 1938 zde ukrývá smutný osud nešťastně zamilované jeptišky. Autor dějin Novodobého českého hermetismu
i Lexikonu magie nám vyprávěl osobní zážitek z počátku svého vodňanského pobytu. Ticho temné noci náhle narušil zvuk zřetelného
a především překvapivého zazvonění. Ráno se
kolegové nezvyklé příhodě vůbec nepodivili. „To byla „Rolnička“ – zemřelá sestřička, která v domě navždy zůstává i straší“. Nyní tu síd-

lí Střední odborné učiliště služeb, jehož žáci
jsou ubytováni v Domově mládeže v Jiráskově
ulici. Ve škole nikdo nepřespává a tak „Rolnička“ se snad dočkala klidu, nebloudí a nezvoní
v prázdném domě.
Prof. Milan Nakonečný s kolegyní dr. Marií
Lhotovou po prohlídce Zeyerova domu zahájili společnou výstavu obrazů v přízemí radnice. Prohlédnout si ji ještě můžete do 30. dubna 2017.
J. Velková

Chodské a jiné nálady
Domažlický rodák Václav Sika vystavuje
v městské galerii již počtvrté. V letech 1994
a 2000 představil výtvarné práce a objekty
inspirované geometrií tvarů, prostoru i barev. Vrátil se v roce 2011 se souborem ilustrací
ke knihám paní Marie Rivai. Jeho pestré obrazy k indonéským pohádkám nadchly především děti a staly se inspirací k jejich vlastní
tvorbě. Václav Sika vyrostl v prostředí chodské vesnice a žije v malém městě Kdyně. Velmi
dobře zná realitu všedního i svátečního dne
zdejších obyvatel. Od dětství běžně potkával
ženy v tradičních krojích Dolního a Horního
Chodska. Krajovou zvyklost však další generace udržují již jen ve folklórních souborech. Výtvarníkovi se nyní ještě podařilo vyhledat ženy, které po celý svůj život až do současnosti
kroj neodložily. Skrze jejich působivé figurální
portréty (120 x 100 cm) bezesporu autor zkoumá vlastní prostředí i svou identitu. Pokusil se

najít také muže, k jejichž životnímu postoji tradiční oblečení přináleží. Bylo to velmi těžké –
Chodové ho přestali nosit již ve 20. letech minulého století. Při jejich výběru byl rozhodující
vztah jednotlivců k regionální kultuře i rodinné tradici. Portréty doplňují obrazy s přírodními náměty. Převažují brouci, u nichž nám
na rozměrných plátnech malíř odhaluje každý
detail jejich těl. Překvapením pro návštěvníky
jsou obrazy exotických rostlin, se kterými se
setkal během výuky malby v Provence. Na výstavě můžete zalistovat i v malířových Vzpomínkách, které vydal v loňském roce. Václav
Sika letos po dvaceti jedna letech opouští Galerii bratří Špillarů v Domažlicích. Naštěstí je
však rozhodnut se i nadále věnovat výtvarné
tvorbě. Přejme mu dostatek sil, zdraví, humoru
i příznivců umění! Výstava potrvá do 14. května 2017.
J. Velková

Výstavu obrazů Václava Siky v městské galerii zahájila výtvarnice a galeristka Sam Černá z Horní
Břízy.
Foto Petr Totín

Městské muzeum a galerie Vodňany

Změňme knihovnu k obrazu Vašemu!
Městská knihovna Vodňany se chce maximálně přiblížit svým současným i potenciálním
čtenářům. Rozhodli jsme se vyhlásit anketu
ke zmapování Vašich přání a požadavků. Tímto
se na Vás obracíme s žádostí o účast v anketě,
která bude probíhat 1. – 31. 5. 2017.
Anonymní dotazník bude k dispozici na našich
internetových stránkách www.knihovna-vodnany.info (sekce aktuality), na facebookových
stránkách nebo v tištěné podobě u výpůjčního pultu na dospělém oddělení. Odevzdávat

dotazník je možné přímo v knihovně nebo
do vyčleněné schránky na podatelně městského úřadu pro lepší zachování anonymity.
Budeme vděčni za Váš čas, který věnujete dotazníku. Po ukončení ankety budete informováni, jak došlé podněty ovlivní další směřování knihovny.
V případě potřeby mě kontaktujte na e-mailové adrese: novakova.knihovna@seznam.cz.
Šárka Nováková
Městská knihovna Vodňany

VÁCLAV SIKA
Chodské a jiné nálady
26. 3 - 14. 5. 2017

otevřeno: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
www.muzeumvodnany.cz
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U výslechu…
Narodil se a žije v Písku, přesto se dá říci, že
ve Vodňanech zná každou ulici, každý dům.
Důvod je příznačný – přes dvacet let působí
ve Vodňanech jako policista. Npor. Ing. Martin
Netušil, „nový“ vedoucí obvodního oddělení
Policie České republiky ve Vodňanech, odpovídal na otázky stručně, jasně a s klidem a blahosklonným úsměvem ve tváři.
Od 1. února jste se stal vedoucím vodňanského oddělení Policie. Jak vnímáte Vaše působení ve Vodňanech předtím a nyní?
Do Vodňan jsem nastoupil kdysi dávno nejdřív
jako řadový policista a asi od roku 1999 vykonával funkci zástupce vedoucího. Celkově sloužím
přes třicet let. Jiné povolání jsem nikdy nevykonával kromě prvních pár let služby u pohraniční
stráže. Můj předchůdce byl ve své funkci více jak
deset let, a když k poslednímu lednu z osobních
důvodů odešel, stal jsem se jeho nástupcem já
a mým zástupcem je teď nově od 1. dubna npor.
Ing. Bc. Vladislav Topka.
Změnilo se pro Vás něco?
V podstatě nic. Funkce zástupce obnáší vlastně
to samé, co funkce vedoucího. Úkoly byly a jsou
mezi námi rozdělené, jen ten vedoucí nese větší
zodpovědnost za oddělení, rozděluje práci a stará se o celý kolektiv, aby vše fungovalo, jak má.
Kolik vás tam je?
V současné době 18 a držíme čtyřiadvacetihodinové služby s tím, že máme rajon od Strakonic až po Číčenice o rozloze zhruba 224 km2.
V územním odboru Strakonice je celkem 5 oddělení - Vodňany, Blatná, Radomyšl, Volyně a Strakonice.
Chodíte ještě ven jako běžný řadový policista?
Teď už ne, jedině v případě, že by stavy klesly pod
kritickou mez.
Nyní vás jako oddělení čeká to avizované
stěhování. Jak to bude probíhat a kde vás
teď lidé budou hledat?

Do 30. 4. máme opustit 2. patro v budově v ulici Dr. Hajného, ale v přízemí zůstaneme stále,
takže pro veřejnost se nic nezmění. Budeme tam
stále přijímat oznámení tak, jak byli lidé zvyklí.
Dozorčí služba tam normálně zůstane jako doposud. Služebna má nepřetržitý provoz s tím, že
od 7:00 do 15:00 je hlídka neustále přítomna.
Poté se může stát, že prověřují nějaké oznámení
a nejsou k dispozici. V takovém případě je třeba
volat linku 158 a tam je hlídka k sehnání vždy.
Za ty prostory druhého patra nám město náhradou poskytne prostory ve Výstavní ulici ve sportovní hale. Počítá se s tím, že tam si budeme lidi
zvát a přesune se tam běžná činnost stanice. Čas
ukáže, jestli to tak bude fungovat, protože v budově v Dr. Hajného budou neustále probíhat
stavební práce na úpravách a to s sebou ponese
jistá omezení, takže se teprve ukáže, jak moc to
bude nebo nebude vadit provozu oddělení.
A jak to vypadá výhledově se stavbou nové
budovy?
Předání nové budovy v ulici Na Kameni se plánuje snad v roce 2019. Do té doby to bude fungovat
takhle rozdělené.
Nemáte strach, že Na Kameni budete odstrčení? Je to přece na kraji města.
Ono to zas až tak na kraji města není. Je tam
jak stará zástavba, tak by tam měly růst i nové
domy, takže o samotě tam určitě nebudeme.
Dr. Hajného je vlastně taky na okraji města, akorát je to blíž k náměstí, takže k centru. Ale když se
to vezme do důsledku, tak z těch větších sídlišť to
k nám budou mít naopak blíž.
Takže v tom spatřujete vlastně výhodu.
To se nedá takhle říct, ale samozřejmě to bude
nová moderní budova s místnostmi, které budou
přesně postavené k tomu svému účelu, a oddělení
bude konečně pohromadě, což doteď nebylo. To
rozdělení ve dvou patrech nebylo úplně ideální.
Co říká rodina Vašemu náročnému povolání?
Za tu dobu už si zvykli, že jsem většinu času stále
v práci a toho volného času moc nemám.

A jak trávíte to málo, které Vám zbývá?
U čeho si odpočinete?
Já koníčky vyloženě nemám. Věnuju se hlavně
rodině.
Jaké je to být u výslechu na druhé straně?
Je třeba si zvykat (smích). I my policisté jsme občas účastníky toho výslechu v pozici vyslýchaného, zejména když se prověřují určité věci a soud
si nás pozve jako svědky, a samozřejmě v rámci
toho přípravného řízení jsme také vyslýcháni.
Takže s tím nemám problém.
Je něco, co byste chtěl v rámci své nové pozice u policie změnit?
Z pozice vedoucího obvodního oddělení bych
se chtěl v nadcházejícím období, v souvislosti se
stěhováním oddělení, spíše zaměřit na vytvoření
co nejlepších podmínek pro výkon služby policistů tohoto obvodního oddělení.
Děkuji Vám za rozhovor.
-luc-

Z letošního městského plesu
V sobotu 18. března 2017 se konal 6. Městský ples a reprezentační ples ZŠG Vodňany. Součástí večera bylo také udělování cen
starosty města. Gratulaci a ocenění z rukou předních zástupců města - starosty V. Heřmana
a místostarosty M. Kodádka přijala celá řada vodňanských tváří
(na fotografiích Jan Bauer vstupující do síně slávy v oblasti kultury a kolektiv stolních tenistů „A“
týmu Sokola Vodňany). Po slavnostním ceremoniálu program
pokračoval ukázkami z muzikálu
Strašák a vystoupením studentů
vodňanského gymnázia v retro
muzikálovém stylu. K tanci a poslechu zahrála skupina Good Times Big Band, o půlnoci vystřídastr.18

ná diskotékou DJ Jardy Košatky.
Jménem pořadatelů a organizátorů bychom chtěli vyslovit
poděkování všem účinkujícím
za dobře odvedenou práci, dále

poděkovat všem společnostem
a podnikatelům za věcné ceny
do soutěže, která byla součástí
plesu, a v neposlední řadě také

všem zúčastněným za vytvoření
příjemné atmosféry.
Ing. Michal Madar
ředitel MěKS Vodňany

DUBEN 2017

Povinná maturita z matematiky? To už tady jednou bylo
k veliké radosti svých oveček. Pro nervový třas
mu pak lékař doporučil zdravotní dovolenou
v lázních.
Konečně nadešla všemi obávaná maturita.
Zřejmě přijela vlakem A do města B, aby
ztrestala početní hříchy studentů. Nevím, jak
je tomu dnes, ale tehdy se maturovalo před
komisí složenou z inspektora, ředitele školy,
třídní učitelky a dvou zástupců lidu. Lid se
díval na naději národa ve svazáckých košilích
s důvěrou, na rozdíl od ředitele a inspektora.
A to prosím neměl nikdo ze studentů
odbarvené prameny vlasů, oční stíny ani
nalakované nehty nebo piercing.
Otázky se tahaly ze školníkova klobouku.
Po pobytu na potítku pak bylo slyšet: –
„Prosím, přečtěte nahlas zadání. (...) Ano,
tak jak se má A ku B?“ – vyzvídal zkoušející
profesor. Ozvěnou se ozvalo: – „A ku B se má,
má se jako...“ – „Přece jako C, že?“ – doplnil
matematik – „A to se má … ku?“ – „A to se má
ku... ku... ku...“ – koktal žák. – „No přece jako
D“, doplnil laskavě pedagog a se zářivým
úsměvem dodal: – „Usuzujete správně, můžete
pokračovat ve výpočtu!“ … Ve vzájemné shodě
byl příklad zdárně vyřešen. – „Je vidět, že jste se
pilně připravovala,“ ohodnotil jejich spolupráci
předseda komise.
Mnohem horší však byla úloha z geometrie.
Učitel byl totiž tou dobou, kdy se probírala,

Dovolujeme si Vás pozvat na stálou expozici
do muzea obilnářství ve Skočicích.
Muzeum obilnářství ve Skočicích prezentuje historickou sbírku
exponátu, které sloužily v minulosti k pěstování obilí.
Dozvíte se zde něco o zemědělství, jak se zpracovávalo obilí, jak
lidem usnadňovaly například větrné a vodní mlýny práci a další
nejrůznější zajímavosti. Jaké druhy obilí máme, co znamená
pojem chleboviny, žernov, ležák nebo například běhoun.
V případě zájmu volejte na tel. číslo: 739 482 426
Muzeum vzniklo za přispění evropských dotací

1. REPRÍZA

V poslední době se o tom zase hodně
mluví. Ten problém se řeší už tolik let, že se
chci s vámi podělit o zážitky svého mládí. Za tu
dobu se toho zase tak moc nezměnilo. Hodně
žáků při hodinách matematiky vysloveně
trpí i dnes. S hrůzou očekávají, kdy se ozve
jejich jméno, a na stupínek jdou jak na pranýř.
Hlavně děvčata.
Početní zadání bývají obvykle velmi
rafinovaná. Třeba: kde bude vlak A, co
vyjede ze stanice o hodinu dřív než vlak B
(samozřejmě jinou rychlostí), když se oba
střetnou s vlakem C, jehož čas odjezdu
a rychlost se musí vypočítat... Ještě horší však
byly bazény. Do těch vtékala voda trubicemi
o různých průměrech. Žactvo, informováno
rozhlasem o zákazu zalévání zahrádek
pitnou vodou, začalo v domnění, že se jedná
o bazén soudruha učitele, reptat, že je nutno
informovat příslušné úřady. Až po ujištění, že
majitel nádrže je úplně neznámý, se začalo
pracovat. Výsledky se ale značně lišily podle
počtu žáků ve třídě. Jedna žákyně vypočítala,
že k naplnění je třeba 93 let a ještě dvě deci
přetečou.
Nervy tekly i kantorovi. Většinou se chytal
za srdce a prudce oddechoval u otevřeného
okna. Protože nesl zodpovědnost za každou
svěřenou duši, pracoval na zapeklitém
příkladu s celou třídou několik dalších dní

v lázních a látku tak asi moc neznal. Ředitel
začal blednout. Zřejmě nahlásil předem
na okres, že průměr maturit z matematiky je
vynikající. Po chvilce se profesor rozpomněl
na příslušný vzoreček a statečně se potýkal
se zadáním. Útočil na tabuli kružítkem a kryl
se trojúhelníkem jak Don Quijot, když se vrhal
na větrné mlýny.
Spletl se sice dvakrát v dělení a jednou
v násobení, ale to postřehli jen zástupci lidu,
kteří ničemu jinému nerozuměli, a inspektor,
kterému se zdál být zkoušený pedagog
poněkud slabý v základních početních
úkonech. Když dopočítal, musela za něj
dokonce studentka dvakrát podtrhnout
výsledek. On už na to neměl sílu. Díval se
do neurčita a hovořil o tom, jak se během roku
celá třída vypracovala.
Řediteli spadl kámen ze srdce. Nejhorší
žačka prošla, plán bude splněný, neboť všichni
v obávané matematice obstáli. Vždyť o co jde?
Kluci teď půjdou na dva roky na vojnu, takže
jim zaměstnání nikdo ihned nedá, a holky
se postupně vdají. A kdo z nich si potom
na nějaké vzorečky vzpomene?! Myslím si, že se za těch 55 let, které uplynuly
od doby mé maturity, moc nezměnilo.
Po maturitě je i dnes nezaměstnaný kde kdo...
Iva Čechová

5. 5. 2017 K SMRTI
19:30
zase v KD Vod.

DOBRÝ
Divadlo
pod
plachtou

Městské kulturní středisko Vodňany

21.6.2017
19.30 h.
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Dárek z Vodňan

V minulém roce Vodňany a švýcarské město
Aarwangen oslavily 25 let společného přátelství. Je obdivuhodné, co všechno se za ta léta
událo. Na začátku byl Aarwangen pro Vodňany a pro naši mladou demokracii velkou morální oporou, dostávali jsme dobré rady na novou cestu životem, ale mnohokrát i finanční
pomoc. Proběhla také spousta výměnných,
sportovních, kulturních i společenských akcí.
Na oslavách, které se konaly v červenci loňského roku ve vodňanském středisku MEVPIS
(jež nám v mnohých směrech velmi pomohlo,
děkujeme), nám zástupci Aarwangenu na památku tohoto přátelství věnovali kamennou
fontánu s kapříkem.
I Vodňany si připravily pro naše přátele dárek

v podobě keramických kachlí se symboly našeho města, s kterými si hravě poradili členové
Klubu vodňanských výtvarníků. Musím uznat,
že kachle se jim moc povedly, a za jejich dílo
jim patří velký dík. Spolek přátel města Vodňany vybral po dlouhé úvaze místo v areálu
aarwangenské základní školy, aby i mladí lidé
a příští generace věděli o našem přátelství.
A tak se v poslední březnový den na slavnostním předávání a instalaci kachlí hrdě podíleli
také studenti této školy.
Na naše přátele ze Švýcarska se můžete těšit
v průběhu Vodňanských rybářských dnů, přijedou s velmi zajímavým hudebním vystoupením.
Vlasta Schánělcová
Foto Kamil Horák

Našlapaná velká zasedačka tleskala cestovatelům z Vodňan i vzdálenějších míst
Opět více než sto padesát návštěvníků si přišlo poslechnout
vyprávění Pecha Kucha Night
Vodňany. Ta byla už šestou
a tentokrát nesla téma Cesta
kolem světa a konala se ve velké zasedací síni radnice. Ta byla
zcela zaplněná.
Téma Cesta kolem světa naznačuje velkou pestrost. A toto očekávání se také přesně splnilo.
Jitka Velková, ředitelka vodňanské galerie, precizně popsala
ve svých 20 x 20 vteřinách historii cestovatelských přednášek
v této instituci.
Pavel Klejna, organizátor Běhu kolem Světa, pohovořil o své lásce
k cestování a motocyklům.
Lucie Radová se svěřila s tím, jak
moc ji baví poznávat svět a poznamenala, že svět je mnohem
bezpečnější, než slyšíme v mé-

diích, a že je opravdu dobré ho
poznávat.
Lukáš Hála, který pracuje na lodi
jako číšník, promítl obrázky z celého světa. Na mnoha místech se
mu líbilo, na některá by se už vracet nechtěl.
Radek Novák, který tráví svůj volný čas jako značkař Klubu českých
turistů, vyprávěl třeba o tom, že
oficiálně je značkařem od svých
patnácti let, neoficiálně již od doby
před svým narozením.
Bývalý pražský primátor Tomáš
Hudeček vysvětlil, jaké zákonitosti
má tvorba map, a také zmínil, jaké
stopy na něm zanechalo cestování.
O cestě, samotě a hledání sama
sebe hovořil Ladislav Zibura. Stejně jako předchozí řečníci sklidil
obrovský potlesk.
A jako poslední vystoupil před diváky Mikuláš Minář z Vodňan, ten

také hovořil o pěší turistice. Třeba
o tom, jak hledal svoji cestu během putování z Vodňan do Košic.
Šestá Pecha Kucha Night se tedy
velice vydařila a spolek Vodňany

Zleva: Ladislav Zibura, Jitka Velková, Pavel Klejna, Lucie Radová, Lukáš Hála, Radek Novák, Pavel Janšta, Tomáš Hudeček, Mikuláš Minář.

VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA
K OSVOBOZENÍ
JIHOZÁPADNÍCH ČECH
Historická vozidla letos do Vodňan
zavítají v neděli 7. května
2017. Přijďte si zavzpomínat
na PARKOVIŠTĚ U KULTURNÍHO
DOMU od 10:45 do 11:15 hodin.
Foto z archivu Karla Sochora
Při té příležitosti se uskuteční
také VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST
K 72. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ
VÁLKY od 10:00 hodin u památníku
padlých v parku u kulturního domu
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žijou již připravuje sedmou. Ta se
uskuteční v pátek 16. června a jejím tématem bude Cesta vzhůru.
za Vodňany žijou
text i foto Ondřej Šmíd
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Inzerce
KOUPÍM MOPEDA STADION, BABETA,
PIONÝRA NEBO JINOU STARŠÍ
MOTORKU CZ, JAWA MŮŽE BÝT
I NEPOJÍZDNÁ NEBO NÁHRADNÍ DÍLY.
TEL: 721707587
PORADENSTVÍ PRO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
PŘÍLEŽITOST PRO POZITIVNÍ ZMĚNU
VE VAŠEM ŽIVOTĚ.
Nerozumíte svým blízkým? Necítíte se dobře v práci?
Máte depresi, splín?
Chybí Vám sebedůvěra či životní elán a energie?
Hledáte smysluplnější život?
Nabízím pomoc při řešení těchto
a mnoha dalších problémů.
Vaši situaci můžeme společně změnit.
Stačí se rozhodnout a chtít!
Jitka Smrčková, poradkyně
pro osobnostní rozvoj
Vodňany, Protivín, tel. 737 127 306

LETNÍ TÁBORY
Benešovský mlýn u Protivína
9.7. - 16.7. 2017
Tábor s angličtinou
Cyklistický tábor s angličtinou
Tábor pro nejmenší s angličtinou
Příměstský tábor s angličtinou
Kontakt: 777 631 236
Hledáme studenta angličtiny 
WWW.DETSKETABORY.CZ

Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II
389 01 Vodňany
e-mail:
sousvodnany@sousvodnany.cz
www.sousvodnany.cz
SOUs Vodňany nabízí ve školním roce 2017/2018 místa v tříletých
a jednoletých učebních oborech s výučním listem:
Tříleté obory:
(zdarma pracovní oděv a obuv pro 1. ročníky tříletých oborů!)
Řezník-uzenář (benefity pro nové žáky)
29-56-H/01
Cukrář					29-54-H/01
Zahradník 					41-52-H/01
Kuchař (zdarma kurz vykrajování zeleniny)
65-51-H/01
Kuchař – číšník (zdarma barmanský kurz)
65-51-H/01
Strojní mechanik (zdarma svářečský kurz)
23-51-H/01
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) 65-51-E/01
Potravinářská výroba (Řeznicko-uzenářské práce) 29-51-E/01
Jednoleté obory – zkrácené studium:
(pro uchazeče s výučním listem nebo s maturitním vysvědčením)
Cukrář					29-54-H/01
Zahradník 					41-52-H/01
Zájemce o uvedené obory zveme k návštěvě – nejlépe po telefonické
domluvě tel. 383 390 516, 721 724 707

H&B Group s.r.o. klíčové centrum Vodňany
Nabízí prodej a montáž zámků, vložek, kování, elektronických
dveřních přístupů (pro administrativní, bytové a rodinné domy).
Více informací
na tel.: 383 383 270
www.hbgroup.cz,
vodnany@hbgroup.cz

PRONÁJEM BYTU 3+1, VODŇANY
PŘÍMÝ MAJITEL NABÍZÍ BYT
O PLOŠE 64 m2 V ULICI VÝSTAVNÍ.
NÁJEM 5.900,- Kč + ZÁLOHA NA SLUŽBY 2.500,- Kč,
vratná kauce 15.000,- Kč, Tel. 733 549 794
Sportovní areál Blanice
PŘIJME SERVÍRKY, ČÍŠNÍKY na HPP i brigády.
Bližší informace v areálu Blanice
nebo na tel. č. 724 373 492
Střední odborné učiliště služeb Vodňany
Zeyerovy sady 43/II
389 01 Vodňany

CUKRÁRNA
KVÍTEK
Prodej cukrářských výrobků
Pečení na objednávku
Otevřeno: Po – Pá: 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
778 484 467 • www.sousvodnany.cz

PTS spol. s r.o. Vodňany
sídl. Škorna 1198/II, Vodňany
grafické služby
příprava podkladů pro tisk (letáky, sazba rozsáhlejších
dokumentů, novin nebo časopisů)
tisk vizitek, pozvánek, fotografií a jiných tiskovin
montáž a servis počítačů
instalace, nastavení a oprava systémů Windows
odvirování PC a poradenství v oblasti výpočetní techniky
Kontakt:
tel. 605 789 316 (ing. Libor Zezula)
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Zprávy oddílu Sport karate Vodňany
Ve dnech 3. - 4. prosince 2016 se v Praze konalo Mistrovství ČR v karate. Martina Šáchová
(na fotografii) v kategorii kumite dorostenek
obsadila 2.místo a Jiří Měkuta v kategorii kumite juniorů 1. místo. Nutno dodat, že titul
mistra republiky obhájil již potřetí.
V únoru 2017 se v bulharském hlavním městě Sofii sešlo na 1200 nejlepších karatistů z kontinentu a naše Martina Šáchová
dokázala, že je ve špičkové formě, a do Vodňan přivezla z Mistrovství Evropy bronzovou
medaili. Oběma talentovaným přejeme hodně
úspěchů v nadcházejících sezónách.
Naši mladší závodníci se v letošním
roce zúčastnili dvou závodů - 1. kola Krajské
ligy v Hluboké nad Vltavou dne 19. února
a Ligy talentů v Českých Budějovicích dne 12.
března.
Jejich úspěchy nám přinášejí velkou radost
a jsou motivací pro celý oddíl.

Krajská liga:
Petr Krampla – 3. místo kumite
Adéla Konečná – 3. místo kumite
Adéla Madarová, Lucie Měkutová,
Adéla Konečná – 3. místo kata team
Liga talentů:
Kata:			
Adam Konečný – 2. místo		
Petr Krampla – 2. místo
Adéla Konečná – 2. místo		
Lucie Měkutová – 3. místo
Kumite:
Lucie Měkutová – 1. místo
Adéla Konečná – 2. místo
Adam Konečný – 3. místo
Superkick:
Lucie Měkutová – 3. místo
Text i foto Jitka Konečná

Paní Marie Reidingerová
Prosím, nechte nyní prostor osobě, které bych
chtěla věnovat pozornost.

Mé myšlenky směřují na ženu, která sportem
na Pražáku žila celý svůj život. Žena, která nedávno odešla z milého kraje na vždy. Paní Marie Reidingerová.

Právě ona udělala pro sport mnoho. Celá léta
se starala o pohodlí a čistotu našich fotbalistů.
Pracovala vždy poctivě, svědomitě, za každého počasí běhala na hříště, v dešti, zimě, sušila
vyprané prádlo, kde se dalo, aby sportovci vyběhli na hříště čistí a nažehlení, jak ze škatulky. A nesmím opomenout ještě tu skutečnost,
že prádlo vždy perfektně složené, roztříděné,

TJ Sokol Vodňany – vodňanský BADMINTON:
Turnaje a aktivity badmintonového oddílu TJ
Sokol Vodňany jsou realizované s podporou
města Vodňany.
Jihozápadní přebor smíšených družstev
dospělých.
Finálové kolo prvního ročníku společného přeboru jižních a západních Čech uspořádali badmintonisté Sokola Vodňany 4.3.2017v městské
hale. Domácí družstvo drželo po třech kolech
společně s Plzeňským Jupiterem čelo tabulky
a pokud by nastoupilo kompletní bylo i favoritem na zisk titulu. Bohužel kompletní nebylo, chyběl klíčový hráč, zraněný Michal Vojta.
Jeho neúčast znamenala improvizaci v sestavě, a porážku jak od Jupiteru tak od Spartaku
Chrást. Celkově jsme tak brali konečné 3. místo. I přesto jsme byli nejúspěšnějším týmem
z jižních Čech a potvrdili již dříve získaný titul
krajského přeborníka.
Gratulujeme prvnímu přeborníkovi jihozápadních Čech Jupiteru Plzeň.
Družstvo Sokola Vodňany nastoupilo v sestavě: Michael Pavlis, Pavel Nečas, Lukáš Plachta, Josef Petrův, Libor Hazuka, Hana Čížková,
Alexandra Pelíšková.
Děkujeme našemu družstvu za reprezentaci
Sokola a města Vodňany.
Přeborníkem Vodňan je družstvo KLMD
Druhé kolo 8. ročníku Vodňanského přeboru smíšených družstev se hrálo v neděli 19.2.
2017 v městské hale. Letošní ročník hrála 4
družstva a opět se utkala každé s každým.
Výsledky většiny utkání byly velmi těsné. Nakonec Titul „Přeborník města Vodňany“ v bad-
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mintonu - pro rok 2017 získalo družstvo KLMD,
které hrálo v sestavě: Libor Hazuka, Jakub
Bouberle, Miroslav Klucký, Dušan Falář. Gratulujeme.
Druhé místo získalo družstvo Výběr z hroznů, které hrálo v sestavě Michal Vojta, Tereza
Bouberlová, Vladimír Marek, Pavel Votava.
Družstvo oslabené o zraněného Michala Vojtu
neudrželo první místo z prvního kola.
Třetí místo obsadilo družstvo Pepíci v sestavě
Pepa Petrův, Tomáš Protiva, Pavel Nečas, Lukáš
Plachta, Jindřiška Kormanová. Ve druhém kole
obměněné družstvo vyhrálo beze ztráty bodů
druhé kolo.
Čtvrté místo obsadilo družstvo Hezouni v sestavě Zdeněk Prokopec, Pavel Protiva, Josef
Bouberle, Ondra Madar, Ondra Falář, Katka Hazuková. Také toto družstvo hrálo ve druhém
kole ve značně obměněné sestavě.
Družstvo žáků šesté v krajském přeboru
Finálové 3. kolo Krajského přeboru smíšených družstev žáků se odehrálo v neděli 26. 3.
2017 v městské sportovní hale ve Vodňanech.
Po předchozích dvou kolech bylo družstvo
Sokola Vodňany na 5. místě a tak hrálo ve skupině o konečné 5.-8. místo.
Družstvo oslabené neúčastí jedničky Aleny
Kalbáčové, prohrálo s družstvy Tábora a Křemže a porazilo Český Krumlov C. To nakonec
znamenalo 6. místo. Družstvo hrálo v sestavě:
Ondřej Falář, Jakub Bouberle, Barbora Bouberlová, Tereza Mrázová, Linda Novotná. Po sloučení přeborů 1. a 2. třídy před 2 lety a to, že se
jedná o kategorii do 15 let a družstvo mělo

dnes již v ošoupaném starém kufru.
A právě jí patří velký dík. Velký dík za její
skromnost, obětavost a pracovitost.
Smrt paní Marie Reidigerové nás všechny lidi,
obzvlášť občany obce Pražák a bývalé i současné členy Sokola Pražák, kterým bylo vždy
ctí s ní spolupracovat, hluboce zasáhla.
M. Bílá

v sestavě 3 přípravky je 6. místo úspěchem.
Gratulujeme.
Turnaj neregistrovaných 20. ročník
Jubilejní 20.ročník badmintonového turnaje
neregistrovaných se hrál na apríla. Pořadatelem byl badmintonový oddíl Sokola Vodňany.
Zahrát si přišlo 15 mužů a 11 žen. Ženy i muži
byli rozděleni na začátečníky a pokročilé. V kategorii začátečnic zvítězila Romana Siva, mezi
pokročilými ženami zvítězila Petra Kamlárová.
Mezi muži začátečníky byl první Karel Pícha
a v kategorii pokročilých mužů porazil Libor
Pavlyk Marka Vochozku. Gratulujeme vítězům
a ostatním účastníkům k dosaženým výsledkům. Hráči a hráčky na stupních vítězů si jako
potvrzení svého úspěchu odnesli diplomy
a pěkné ceny. Děkujeme rozhodčím, z řad členů badmintonového oddílu, kteří zajistili spravedlivé rozhodování všech odehraných zápasů
a řízení turnaje. Všichni se již těšíme na zahájení třetí dekády populárního turnaje příští rok.
Jakub Bouberle vítězem turnaje přípravek
v Českém Krumlově
V únoru a březnu se odehrálo několik turnajů
žáků a přípravek. Nejvýznamnější je první místo Jakuba Bouberle na přípravkách v Českém
Krumlově a účast dvojčat Bouberlových na republikovém turnaji GPB U13 - Talent Cup 2017
v Praze. Výsledky dětí Sokola Vodňany:
Ing. Vladimír Marek - předseda
badmintonového oddílu TJ Sokol Vodňany

DUBEN 2017

Vodňany včera a dnes
Vodňanská synagoga byla postavena v letech 1837 – 1852 na volné
parcele v těsné blízkosti původní pravděpodobně dřevěné modlitebny.
Často se mylně badatelé domnívají, že na dochované klasicistní budově dle pověsti přistál Vít Fučík, legendární aviatik z Vodňanska. Zemřel
však již v roce 1804, kdy tato stavba ještě nestála. Za synagogou se
nachází budova někdejší židovské školy, postavená na základech městských hradeb. Synagoga ke svému účelu sloužila do 2. světové války.
Bohoslužby ustaly s násilným omezováním občanských i lidských svo-

bod židů a s jejich nuceným odchodem. S historií tragických osudů
vodňanských židů seznámí připravovaná výstava „Vrátit obětem jejich
tvář…“, která bude otevřena od 1. května do 18. června 2017.
Historické foto: archiv MaG Vodňany
Současné foto: Karel Burda
Text: Jitka Velková
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Městské kulturní středisko Vodňany
uvádí v květnu 2017
středa 3. května v 19.30 hodin
Ray Cooney / Divadlo Palace
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Náhradní termín divadelního představení, které mělo být
v MěKS Vodňany uvedeno již 20.4.2017.
Vstupné 280 Kč

středa 17. května v 19.30 hodin
USA
THE CIRCLE
Ema Watson a Tom Hanks v thrilleru o experimentu - ideálním
světě bez tajemství, jehož podstatou je naprostá otevřenost
a transparentnost všech lidí, sdílení . . . ale hlavně sledování.
Vstupné 110 Kč, 90 minut, české titulky, mládeži přístupný

čtvrtek 4. května v 19.30 hodin
ČR
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
První díl z nové trilogie režiséra Jana Hřebejka, dějově předcházející oblíbenému snímku Pelíšky. V hlavních rolích Aňa Geislerová, Ondřej Sokol a další.
Vstupné 120 Kč, 130 minut, mládeži přístupný

pondělí 22. května v 19.30 hodin 		
USA
VETŘELEC: COVENANT
Posádka vesmírné lodi směřuje na vzdálenou planetu, která se
zdá být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů posádky nedokázal představit
Vstupné 130 Kč, 100 minut, české titulky, mládeži přístupné od 15 let

pátek 5. května v 19.30 hodin
Divadlo pod plachtou
K SMRTI DOBRÝ
První repríza tragikomedie místního ochotnického spolku
Vstupné 130 Kč

středa 24. května v 19.30 hodin
NA RYBÁCH S…
Zábavná talk-show nejen o rybách se známými českými herci
Oldřichem Navrátilem a Jiřím Krampolem
Vstupné 90 Kč

středa 10. května v 19.30 hodin
USA
STRÁŽCI GALAXIE Vol. 2
Další dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až
na samé hranice kosmu.
Vstupné 150 a 130 Kč, 110 minut, český dabing, mládeži přístupný

pondělí 29. května v 19.30 hodin
ČR/SR
CUKY LUKY FILM
Komediální příběh ztřeštěného kamarádství neuznané video-bloggerky, která touží po slávě a lásce, a obyčejné expertky
přes trapasy, které je navždy změní.
Vstupné 100 Kč, 112 minut, mládeži přístupný

neděle 14. května v 16.30 hodin
USA
MIMI ŠÉF
Animovaný příběh s hodně zvláštním business-batoletem
v hlavní roli, který svádí boj o rodičovskou lásku se světem protřelých domácích mazlíčků.
Vstupné 140 Kč, 97 minut, český dabing, mládeži přístupný
pondělí 15. května v 19.30 hodin
USA
UTEČ
Hororový snímek, který přesvědčí, že sice žijeme ve století, kdy
je boj proti rasové nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný,
ale až na pár drobných detailů.
Vstupné 110 Kč, 103 minut, české titulky, mládeži přístupné od 15 let
úterý 16. května v 17.30 a ve 20.00 hodin
PARTIČKA
Známá improvizační show tak, jak ji znáte z televize.
Vstupné 430 Kč

úterý 30. května v 18.00 hodin
ZUŠ Vodňany
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Vystoupí absolventi ZUŠ tanečního a hudebního oboru a současně bude zahájena výstava výtvarného oboru.
Vstupné dobrovolné
středa 31. května v 19.30 hodin 		
USA
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně
obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara.
Vstupné 150 a 130 Kč, 95 minut, český dabing, mládeži přístupný

Filmy označené tímto symbolem jsou sledovatelné brýlemi 3D-technologie
Na pořady označené (S) mají držitelé průkazů, vydaných MěKS Vodňany (studenti a senioři od 65 let), 50% slevu.

PRO VSTUPENKY NA DIVADLO…
2. 5. 2017 zahajujeme příjem rezervací a předprodej vstupenek na divadelní představení
Sbohem, zůstávám!
Svěží francouzská komedie, která je důkazem toho, že i většinová zábava může dokonale fungovat bez zbytečných buranských vulgarismů.
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel Zedníček a další
středa 21. 6. 2017 v 19.30 hodin, vstupné 280 Kč
(rezervace do 31. 5. 2017)
Pro velký zájem bylo přidáno ještě jedno představení známé improvizační show Partička
na vzduchu, a to v úterý 16. 5. 2017 také od 17.30 hodin – vstupenky jsou stále v předprodeji,
vstupné 430 Kč.
Bližší informace na 383 383 075 nebo predprodej@meksvodnany.cz a www.meksvodnany.cz

Městské kulturní středisko Vodňany hledá brigádníky
na výpomoc při Vodňanských rybářských dnech ve dnech
26.-28. 5. 2017. Přihlásit se můžete elektronicky (vyplněním
formuláře na www.rybarskedny.cz/organizatori).
Bližší informace na tlf. 602 302 083 (M. Madar)

Městské muzeum
a galerie Vodňany
Vás zve
18. května Mezinárodní den muzeí vstup volný
na výstavy v galerii
Václav Sika
Chodské a jiné nálady
výstava potrvá do 14. května 2017
Po stopách brouka Pytlíka
očima entomologa Zbyňka Kejvala z Muzea
Chodska v Domažlicích
výstava potrvá do 18. června 2017
Černobílý svět – Barevné sny
Bohuslava Maříková, Miroslav Myška, Dana Vitásková - fotografie
vernisáž v neděli 21. května 2017 v 14.00 hodin
úvodní slovo PhDr. Věra Matějů
výstava potrvá do 6. července 2017
na výstavu v muzeu
ve spolupráci s SOkA Písek, Strakonice a Č. Budějovice, SOA v Třeboni, Institutem Terezínské iniciativy, Památníkem Terezín a Židovským muzeem v Praze
Vrátit obětem jejich tvář…
Zmizelý svět vodňanských židů, 75 let
od transportů do Terezína (1942 – 2017)
Autor projektu PhDr. Josef Nožička
zahájení výstavy v pondělí 1. května 2017
v 14.00 hodin v bývalé synagoze
Židovské písně zazpívá a zahraje Jiří Emmer.
Výstava potrvá do 18. června 2017
na výstavu v infocentru
Známá i neznámá zvířata na Vodňansku
Miloslav Vaněček, MS Blyštice a Libor Šejna, Záchranná stanice živočichů Makov
výstava potrvá do 30. června 2017
na výstavu v sloupové síni radnice
ve spolupráci s Městem Vodňany
Marie Lhotová – Milan Nakonečný
Imaginární portrét
výstava potrvá do 30. dubna 2017
na autorské čtení
ve spolupráci s Městskou knihovnou Vodňany
a Jihočeským klubem Obce spisovatelů
21. ročník ZEYEROVY VODŇANY
ve středu 26. dubna 2017 v 18.00 hodin
v městské galerii
na přednášku v městské galerii
ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií
Vodňany
27. dubna v 19.00 hodin
Židovský tanec – modlitba pohybem
Vojtech Pekárik, bratr kazatel CČHS Prachatice
Informace
infocentrum otevřeno Po – Ne 9 – 12,
13 – 17 hodin
tel.: 383 384 934 (infocentrum)
www.infocentrumvodnany.cz
galerie otevřeno Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
tel.: 383 382 057 (galerie)
www.muzeumvodnany.cz
infocentrum a galerie v sobotu 27. května
uzavřeny z důvodu konání VRD 2017

UZÁVĚRKA NOVIN

Upozorňujeme všechny přispěvatele,
že uzávěrka květnového čísla
je ve ČTVRTEK 4. 5. 2017.
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